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АНОТАЦІЯ 

Мільто Л.О. Розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя в теорії і 

практиці освіти Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ століття»). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» – 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2019. 

 

У дисертації проаналізовано розвиток ідей педагогічної майстерності в 

Росії, визначено її теоретико-методологічні засади, виявлено тенденції та 

особливості розвитку ідей педагогічної майстерності, окреслено можливості 

творчого використання ідей розвитку педагогічної майстерності в системі 

педагогічної освіти України. 

На основі історико-хронологічного методу дослідження здійснено 

систематизацію джерелознавчої основи дослідження. Історіографія 

суспільно-філософської, психолого-педагогічної думки щодо розвитку 

педагогічної освіти дозволила простежити ґенезу поглядів на розвиток ідей 

педагогічної майстерності вчителя в теорії та практиці освіти Росії, 

визначити цілісну концепцію розвитку педагогічної майстерності як 

системного, об’єктивного, закономірного, соціокультурно-зумовленого, 

послідовного процесу та результату набуття педагогом комплексу 

професійних знань, загальнопедагогічних умінь і навичок, способів 

педагогічного мислення, що відбувається шляхом професійно-педагогічної 

підготовки вчителя в закладах педагогічної освіти, професійного 

самовдосконалення вчителя, неперервного процесу підвищення професійної 

кваліфікації вчителя й навчання впродовж життя.  

У дисертації схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат 

дослідження, розкрито сутність педагогічної майстерності як синтезу 

розвинених професійно-особистісних властивостей і якостей особистості, їх 
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неперервне самовдосконалення, що визначає високий рівень професійної 

діяльності педагога. Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження 

засвідчив фундаментальність, системність, масштабність педагогічної 

майстерності, її взаємозв’язок з поняттями, що характеризують високоякісну, 

продуктивну педагогічну працю: професіоналізм педагога, педагогічна 

творчість, педагогічна культура, педагогічні технології та інновації. Це дало 

змогу розглядати педагогічну майстерність як інтегративну багаторівневу 

систему, підсистемами якої виступають педагогічна творчість, педагогічна 

культура та педагогічні технології.  

З’ясовано, що наукова категорія «педагогічна майстерність» розглядається 

як соціальний, культурно-історичний феномен, зумовлений викликами 

суспільства відповідно до актуальних соціальних пріоритетів, установок 

відповідно до мети і завдань певного історичного періоду; як педагогічний 

феномен, зумовлений потребами освітньої галузі у кваліфікованих педагогах; 

як науковий феномен (розроблено понятійний апарат педагогічної 

майстерності, визначено структуру, розкрито сутність, зміст педагогічної 

майстерності); як методичний феномен (розроблені інструментальні засади, 

методики і технології розвитку педагогічної майстерності) в їх єдності. 

Концепція дослідження базується на трьох взаємопов’язаних 

концептах: методологічний концепт дослідження дозволив обґрунтувати 

теоретико-методологічні засади розвитку ідей педагогічної майстерності в 

теорії і практиці освіти Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ століття), розкрити 

взаємозв’язок, взаємозумовленість наукових підходів до вивчення 

досліджуваної проблеми: системно-хронологічний – дозволив вивчити 

розвиток досліджуваного феномену на різних історичних етапах; історичний 

– сприяв обґрунтуванню періодизації та тенденцій розвитку ідей педагогічної 

майстерності вчителя; антропологічний – сприяв осмисленню професійної 

діяльності вчених-педагогів у розвитку педагогічної майстерності вчителя; 

цивілізаційний – дозволив проаналізувати розвиток ідей педагогічної 

майстерності в просторі соціально-культурних, політико-економічних і 
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освітніх процесів різних періодів; аксіологічний – сприяв виробленню 

критеріїв оцінки вивченого досвіду з подальшою його екстраполяцією на 

сучасні проблеми освіти; культурологічний – забезпечив можливість 

вивчення феномену «педагогічна майстерність» у культурно-історичній 

ретроспективі; парадигмальний – уможливив визначення теоретичних і 

методологічних основ розвитку педагогічної майстерності в різні епохи у 

контексті зміни наукових парадигм; історіографічний – допоміг визначити 

стан розробленості проблеми в історико-педагогічній науці і дослідити 

педагогічні погляди вчених конкретного історичного періоду; 

персоналістично-біографічний – уможливив осмислення та уведення в 

науковий обіг нових історичних фактів, персонологічного матеріалу; 

акмеологічний – сприяв дослідженню закономірностей розвитку творчого 

потенціалу вчителя на шляху досягнення ним найвищого рівня педагогічної 

майстерності; компетентнісний – забезпечив можливість визначити загальні 

й спеціальні професійні компетентності вчителів як підґрунтя підвищення 

рівня їхньої педагогічної майстерності; теоретичний концепт – дозволив 

вивчити проблему розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в теорії і 

практиці освіти Росії досліджуваного періоду, здійснити обґрунтування 

сутності цього феномену, провідних напрямів його розвитку.  

Ретроспективний аналіз історико-педагогічного досвіду вивчення 

розвитку ідей педагогічної освіти у класичних університетах, Головному 

педагогічному інституті, у недержавних вищих навчальних закладах, 

педагогічних інститутах, педагогічних університетах уможливив з’ясування 

специфіки формування наукових засад і традицій освітньої практики 

підготовки вчителя, які стали основою сучасного розвитку педагогічної 

освіти.  

Виявлені чинники розвитку ідей педагогічної майстерності: суспільно-

політичні (ідеологічні установки, політичні режими, особливості суспільного 

розвитку та економічний стан країни); освітньо-нормативні (зміна освітніх 

парадигм, трансформація змісту й організації освітніх процесів, утілених у 
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відповідних законодавчо-нормативних документах) та організаційно-

педагогічні (стан розвитку педагогічної науки, організаційно-змістові 

характеристики вищої педагогічної освіти) дали підстави, на основі 

визначених критеріїв (конкретно-історичного, нормативно-правового, 

ідейно-педагогічного, парадигмального) визначити та обґрунтувати основні 

періоди та виявити тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії 

і практиці освіти Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття; практичний 

концепт передбачає визначення перспектив подальшого використання 

прогресивних надбань педагогічної освіти, розвитку педагогічної 

майстерності вчителя для підготовки фахівців у сучасних умовах на різних 

рівнях (державному, регіональному, на рівні закладу вищої освіти й закладу 

загальної середньої освіти) та розроблення навчально-методичного 

комплексу для викладачів закладів педагогічної освіти з розвитку 

педагогічної майстерності.  

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають в тому, що: 

– уперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз 

проблеми розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти 

Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ століття); досліджено історіографію ґенези 

ідей педагогічної майстерності в Росії означеного періоду й на основі 

хронологічного принципу виокремлено чотири періоди її розвитку (перший 

період – кінець XVIII – перша половина XIX століття; другий період – друга 

половина XIX – початок XX століття; третій період – 1917 р. – кінець 80-х рр. 

ХХ століття; четвертий період – 1991 р. – до сьогодні); на основі визначених 

критеріїв (конкретно-історичні: суспільно-політичний, соціально-

економічний і культурно-освітній розвиток Росії; нормативно-правові: 

постанови урядів, законодавчі акти з проблем організації педагогічної освіти, 

рішення щодо діяльності освітніх закладів; ідейно-педагогічні: розвиток 

педагогічної думки; парадигмальні: зміна підходів до реалізації педагогічної 

освіти, зокрема її мети, цілей, змісту і структури) обґрунтовано періодизацію 
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і виявлено тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії і 

практиці освіти Росії досліджуваного періоду:  

перший період (середина ХVІІІ – кінець ХІХ століття) – створення 

російської системи професійної підготовки вчителів, у межах якого 

виокремлено етапи: 1-й етап (1782–1802 рр.) – реформаторський; 2-й етап 

(1802–1828 рр.) – інституційний; 3-й етап (1828–1870 рр.) – громадянський; 

4-й етап – (1870–1890 рр.) – лібералізаційний; основною тенденцією періоду 

визначено: централізований розвиток професійної системи навчання на 

основі наукових і психолого-педагогічних знань;  

другий період (початок ХХ – кінець ХХ століття) – наукове 

обґрунтування проблем теорії і практики розвитку педагогічної майстерності 

та її інституалізація, у межах якого визначено етапи: 1-й етап (20–50-ті рр. 

ХХ століття) – реорганізаційний; 2-й етап (60–70-ті рр. ХХ століття) – 

новаторський; 3-й етап (70–90-ті рр. ХХ століття) – інноваційний; провідною 

тенденцією періоду є: поширення наукових та експериментальних 

досліджень з проблем педагогічної майстерності, педології і 

психопедагогіки; виявлення закономірностей розвитку педагогічної 

майстерності в Росії (поєднання європейських і вітчизняних традицій 

розвитку систем освіти, залежність розвитку педагогічної майстерності від 

соціально-економічних, суспільно-політичних, науково-технічних, 

соціокультурних перетворень у суспільстві з урахуванням освітніх потреб);  

здійснено прогностичне обґрунтування використання конструктивних 

ідей досвіду розвитку педагогічної майстерності в Росії в освітніх і виховних 

парадигмах України; введено до наукового обігу 270 архівних джерел, з-

поміж яких: 40 маловідомих; 

розширено уявлення про внесок видатних діячів освіти, культури та 

релігії – уродженців України, у розбудову педагогічної освіти Росії середини 

ХVІІІ – кінця ХХ століття (П. Блонський, Г. Вишневський, Ф. Зелінський, 

М. Каченовський, О. Лазурський, О. Лаппо-Данилевський, А. Луначарський, 

М. Остроградський, П. Редкін, С. Платонов, К. Розумовський, Г. Россолімо, 
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В. Сиповський, В. Сорока-Росінський, М. Сухомлінов, Р. Тимківський, 

Я. Толмачов, П. Юркевич, С. Яворський, А. Ясинський та ін.); розроблення 

авторської хронологічної таблиці біографічних фактів життя і професійної 

діяльності персоналій українського походження, що зробили значний внесок 

у розвиток ідей педагогічної майстерності Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ 

століття; 

уточнено зміст понять: «педагогічна майстерність»; «складники 

педагогічної майстерності»; «педагогічне мистецтво»; «театральна 

педагогіка»; «тенденції розвитку педагогічної майстерності в історичному 

поступі»; «технології педагогічної взаємодії»; «українська та російська 

педагогічна персонологія»;  

подальшого розвитку набули історичні факти щодо розвитку 

педагогічної майстерності вчителів Росії й України; положення щодо 

удосконалення змісту, форм і методів професійної підготовки майбутніх 

учителів в закладах освіти; питання щодо модернізації викладання курсу 

«Основи педагогічної майстерності».  

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні та 

впровадженні навчально-методичного комплексу, що містить: програму 

спецкурсу «Розв’язання педагогічних задач»; навчальний посібник 

«Методика розв’язання педагогічних задач»; навчальний посібник «Конкурси 

педагогічної творчості і майстерності»; посібник «Теорія і технологія 

розв’язання педагогічних задач»; методичні рекомендації «Педагогічний 

артистизм». 

Основні положення та результати дослідження, фактологічний матеріал 

і систематизована джерельна база можуть бути використані для наукових 

розвідок з історії педагогіки, історії педагогічної майстерності; розроблення 

спецкурсів і спецсемінарів з теорії та історії педагогічної майстерності; для 

оновлення змісту професійної підготовки вчителів у закладах вищої та 

післядипломної педагогічної освіти, для укладання енциклопедичних, 

довідково-біографічних, краєзнавчих видань, підготовки підручників, 
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методичних рекомендацій, навчальних посібників і хрестоматій. Теоретичні 

положення роботи можна використовувати для написання студентами 

курсових, дипломних і магістерських робіт; для створення нових концепцій і 

наукових проектів с питань підготовки майбутніх вчителів; у процесі 

викладання в педагогічних університетах курсів з розвитку педагогічної 

майстерності. основ науково-педагогічних досліджень тощо.  

Проведене історико-педагогічне дослідження не вичерпує всіх аспектів 

цієї актуальної проблеми. До подальших перспектив наукового пошуку 

вважаємо за доцільне віднести такі напрями: вплив громадсько-педагогічних 

рухів на формування професійної майстерності вчителя; історія розвитку 

системи підвищення педагогічної кваліфікації вчителів; порівняльний аналіз 

системи підготовки вчителів дореволюційного і сучасного періодів, щодо 

формування педагогічної майстерності вчителів; персонографічні 

дослідження видатних педагогів українського походження; вплив сучасного 

зарубіжного досвіду на розвиток ідей педагогічної майстерності. 

Ключові слова: учитель, майбутній учитель, педагогічна майстерність, 

педагогічні технології, педагогічний професіоналізм, педагогічна творчість, 

інституалізація, заклади освіти, теорія і практика освіти Росії, періодизація. 
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ABSTRACT 

Milto L.O. Development of ideas of pedagogical excellence in theory and 

practice of education in Russia (mid-18th – end of 20th century). – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in specialty 

13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy. – Ivan Ziaziun Institute of 

Pedagogical and Adult Education of National Academy of Educational Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

The dissertation analyzes the development of pedagogical excellence in 

Russia, defines its theoretical and methodological basis, reveals the tendencies and 

features of the development of ideas of pedagogical excellence, outlines 

possibilities of creative use of the ideas of the development of pedagogical 

excellence in the system of pedagogical education of Ukraine. 

Using the historical-chronological method the systematization of the 

resource base of the research was carried out. Historiography of socio-

philosophical, psychological and pedagogical ideas on the development of 

pedagogical education allowed us to trace the genesis of views on the development 

of ideas of teacher’s pedagogical excellence in the theory and practice of education 

in Russia, to determine the integral conception of the development of pedagogical 

excellence as a systemic, objective, socioculturally predetermined, consistent 

process and result of acquiring by a teacher of a complex of professional 

knowledge, general pedagogical skills and abilities, ways of pedagogical thinking, 

which are realized through professional teacher training in institutions of 

pedagogical education, professional self-improvement, continuous process of the 

development of professional qualification of a teacher and lifelong learning. 

The dissertation characterizes the terminological apparatus of the research, 

reveals the essence of pedagogical excellence as synthesis of professional and 

personal qualities and characteristics of an individual, their continuous self-

improvement which determine a high level of professional activity of a teacher. 
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The analysis of the terminological apparatus of the research showed the 

fundamental, systemic, wide-ranging character of pedagogical excellence, its 

interconnection with terms that characterize high-quality, productive pedagogical 

work: professionalism of a teacher, pedagogical creativity, pedagogical culture, 

pedagogical technologies and innovations. This enabled to consider pedagogical 

excellence as an integrative multi-level system, the subsystems of which are 

pedagogical creativity, pedagogical culture and pedagogical technologies. 

It was found out that the scientific category “pedagogical excellence” is 

considered as a social, cultural and historical phenomenon, necessitated by the 

challenges of society in accordance with urgent social priorities, attitudes, goals 

and objectives of a particular historical period; as a pedagogical phenomenon, 

caused by the needs of the education industry in qualified teachers; as a scientific 

phenomenon (the terminological apparatus of pedagogical excellence was 

developed, its structure, essence and content were defined); as a methodological 

phenomenon (instrumental base, methods and technologies of development of 

pedagogical excellence were developed) in their integrity. 

The conception of research is based on three interconnected concepts: 

methodological concept of the study allowed to substantiate the theoretical and 

methodological background of the development of pedagogical excellence in the 

theory and practice of education in Russia (mid-18th – end of 20th century), to 

reveal the interconnection, interdependence of scientific approaches to the research 

of the problem under study: system-chronological concept – allowed studying the 

development of the phenomenon at various historical stages; historical concept – 

contributed to the substantiation of periodization and trends in the development of 

ideas of pedagogical excellence of a teacher; anthropological concept – furthered 

comprehension of the professional activities of educators in the development of 

pedagogical excellence; civilizational concept – allowed analyzing the 

development of ideas of pedagogical excellence of a teacher in the context of 

socio-cultural, political, economic and educational processes of different periods; 

axiological concept – contributed to the development of criteria for assessment of 
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the experience with its further extrapolation to modern educational problems; 

culturological concept – provided an opportunity to study the phenomenon of 

“pedagogical excellence” in the cultural and historical retrospective; paradigmatic 

concept – made it possible to determine the theoretical and methodological 

background of the development of pedagogical excellence in different epochs in 

the context of changing scientific paradigms; historiographical concept – helped to 

determine the theoretical background of the problem in the historico-pedagogical 

science and to investigate the pedagogical views of scientists in a particular 

historical period; personalistic-biographical concept – promoted comprehension 

and introduction into the scientific circulation of new historical facts, 

personological materials; acmeological concept – contributed to the study of the 

patterns of development of teacher’s creative potential on the way toward the 

highest level of pedagogical excellence; competence-based concept – provided an 

opportunity to determine the general and special professional competences of a 

teacher as a basis for development of their pedagogical excellence; theoretical 

concept – allowed studying the problem of development of ideas of teacher’s 

pedagogical excellence in the theory and practice of education in Russia in the 

investigated period, substantiating the essence of this phenomenon, the main 

directions of its development. 

Retrospective analysis of the historico-pedagogical experience of studying 

the development of ideas of pedagogical education in classical universities, Main 

Pedagogical Institute, non-state higher educational institutions, pedagogical 

institutes and pedagogical universities made it possible to find out the features of 

the formation of scientific background and traditions of educational practice of 

teacher training, which became the basis of modern development of pedagogical 

education. 

The revealed factors of development of ideas of pedagogical excellence: 

socio-political (ideological attitudes, political regimes, features of social 

development and economic condition of the country); educational-normative 

(change of educational paradigms, transformation of the content and organization 
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of the educational processes fixed in the relevant legislative and regulatory 

documents); organizational and pedagogical (the level of development of 

pedagogical science, organizational and content characteristics of higher 

pedagogical education) gave grounds, on the basis of certain criteria (specifically 

historical, normative-legal, ideological-pedagogical, paradigmatic), to define and 

substantiate the main periods and to reveal the trends of development of ideas of 

pedagogical excellence in the theory and practice of education in Russia in the 

mid-18th – end of 20th century; practical concept involves determining the 

prospects for the further use of the progressive achievements of pedagogical 

education, development of pedagogical excellence of a teacher for training 

specialists in modern conditions at different levels (national, regional and level of 

higher and secondary educational institution) and the creation of a teaching-

methodological complex for the development of pedagogical excellence of 

teachers of pedagogical educational institutions.  

Scientific novelty and theoretical value of the obtained results: 

– for the first time in the national pedagogical science a holistic analysis of 

development of ideas of pedagogical excellence in the theory and practice of 

education in Russia (mid-18th – end of 20th century) was carried out; the 

historiography of the genesis of ideas of pedagogical excellence in Russia was 

investigated, and on the basis of the chronological principle, four periods of its 

development were singled out (the first period – end of 18th – first half of 19th 

century; the second period – second half of 19th – beginning of 20th century, the 

third period – 1917 – end of 1980’s; the fourth period – 1991 – till present); on the 

basis of certain criteria (specific historical ones: socio-political, socio-economic, 

cultural and educational development of Russia; normative-legal ones: resolutions 

of governments, legislative acts on the problems of organizing pedagogical 

education, decisions on the activities of educational institutions; ideological and 

pedagogical ones: the development of pedagogical ideas; paradigmal ones: the 

change of approaches to realization of pedagogical education, in particular its 

goals, objectives, content and structure) periodization was substantiated and trends 
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revealed in the development of pedagogical excellence in the theory and practice 

of education in Russia in the period under study: 

the first period (mid-18th – end of 19th century) – the creation of the 

Russian system of professional teacher training, within which the following stages 

were singled out: 1st stage (1782–1802) – reformatory; 2nd stage (1802–1828) – 

institutional; 3rd stage (1828–1870) – civil; 4th stage – (1870–1890) – 

liberalization; the main trend of the period was defined – centralized development 

of professional education system based on scientific and psycho-pedagogical 

knowledge; 

the second period (beginning of 20th – end of 20th century) – the scientific 

substantiation of the problems of theory and practice of development of 

pedagogical excellence and its institutionalization, within which the following 

stages were defined: 1st stage (1920’s – 1950’s) – reorganizational; 2nd stage 

(1960’s – 1970’s) – pioneering; 3rd stage (1970’s – 1990’s) – innovative; the main 

trend of the period was the spread of scientific and experimental researches on the 

problems of pedagogical excellence, pedology and psycho-pedagogy; 

identification of patterns of development of pedagogical excellence in Russia (the 

combination of European and national traditions of the development of educational 

systems, the dependence of the development of pedagogical excellence on socio-

economic, socio-political, scientific and technical, socio-cultural transformations in 

the society with consideration of educational needs); 

prognostic substantiation of the use of constructive ideas of the experience 

of developing pedagogical excellence in Russia in educational paradigms of 

Ukraine was carried out; 270 archival sources were introduced into the scientific 

circulation, 40 of which are little-known; 

The view was expanded on the contribution of prominent figures in 

education, culture and religion of Ukraine into the development of pedagogical 

education in Russia in mid-18th – end of 20th century (P. Blonsky, H. Vishnevsky, 

F. Zelinsky, M. Kachenovsky, O. Lazursky, O. Lappo-Danylevsky, 

A. Lunacharsky, M. Ostrogradsky, P. Redkin, S. Platonov, K. Rozumovsky, 
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G. Rossolimo, V. Sypovsky, V. Soroka-Rosinsky, M. Sukhomlynov, 

R. Tymkivsky, Y. Tolmachov, P. Yurkevych, S. Yavorsky, A. Yasynsky and 

others); development of the author’s chronological table of biographical facts of 

life and professional activity of personalities of Ukrainian origin who made a 

significant contribution into the development of ideas of pedagogical excellence in 

Russia in mid-18th – end of 20th century; 

the meaning of the following terms was specified: “pedagogical excellence”; 

“components of pedagogical excellence”; “pedagogical art”; “theater pedagogy”; 

“trends of development of pedagogical excellence in historical progress”; 

“technologies of pedagogical interaction”; “Ukrainian and Russian pedagogical 

personology”; 

historical facts on the development of pedagogical excellence of teachers of 

Russia and Ukraine; provisions on improvement of the content, forms and methods 

of training future teachers in educational institutions; the issue of modernization of 

the course “Fundamentals of pedagogical excellence” were further developed. 

Practical significance of the results obtained is in the development and 

implementation of a teaching-methodical complex containing: a program of the 

special course “Solving pedagogical problems”; textbook “Methodology for 

solving pedagogical problems”; textbook “Contests in pedagogical creativity and 

excellence”; textbook “Theory and technology of solving pedagogical problems”; 

methodical guidelines “Pedagogical artistry”. 

The main provisions and results of the research, the factual material and the 

systematic resource base can be used for scientific research on the history of 

pedagogy, history of pedagogical excellence; development of special courses and 

special seminars on the theory and history of pedagogical excellence; for updating 

the content of teachers’ professional training in institutions of higher and 

postgraduate pedagogical education, for the compilation of encyclopaedic, 

reference, biographical and regional study editions, textbooks, methodical 

guidelines and anthologies. Theoretical positions of the dissertation can be used by 

students for writing course works, diploma works and Master’s theses; for creating 
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new conceptions and scientific projects on the training of future teachers; in the 

process of teaching courses on the development of pedagogical excellence and 

fundamentals of scientific and pedagogical researches in pedagogical universities, 

etc. 

The conducted historical and pedagogical research does not cover all aspects 

of this urgent problem. To the perspectives of further scientific research we 

consider it expedient to include the following directions: the influence of public-

pedagogical movements on the formation of professional skills of a teacher; the 

history of the development of the system of teachers’ professional development; 

comparative analysis of the system of teacher training in pre-revolutionary and 

modern periods in respect of the formation of teachers’ pedagogical excellence; 

personographical researches of outstanding educators of Ukrainian origin; 

influence of modern foreign experience on the development of ideas of 

pedagogical excellence. 

Key words: teacher, future teacher, pedagogical excellence, pedagogical 

technologies, pedagogical professionalism, pedagogical creativity, 

institutionalization, educational institutions, theory and practice of education in 

Russia, periodization. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Адаптація вітчизняної моделі 

професійної підготовки вчителя до європейських стандартів, сучасних вимог 

ринку праці, підготовки конкурентоспроможного педагога актуалізує 

проблему реформування педагогічної освіти України. Це зумовлює 

необхідність оновлення змісту, форм і методів освітнього процесу з метою 

подолання формалізованих підходів до професійної підготовки майбутнього 

учителя. За таких умов домінуючого значення набуває розвиток педагогічної 

майстерності, оскільки ефективність і якість навчання й виховання учнів 

знаходяться у безпосередній залежності від готовності вчителя ефективно 

виконувати свої професійні обов’язки, здійснювати на високому рівні 

педагогічну дію.  

Пріоритети розвитку педагогічної освіти визначено у: законодавчих 

документах: законах України: «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» 

(2017 р.); «Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 

року» (2013 р.); галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної 

освіти (2013); Концепції розвитку освіти України на 2015–2025 рр. (2015 р.); 

Концепції «Нова українська школа» (2016 р.); Концепції гуманітарного 

розвитку України на період до 2020 р. (2009 р.); Концепції розвитку 

педагогічної освіти (2018 р.); Національній доповіді «Про стан і перспективи 

розвитку освіти в Україні» (2016 р.). У зазначених документах акцентовано 

увагу на ролі історико-педагогічного досвіду у визначенні напрямів 

реформування сучасної української освіти, удосконалення її структури, 

розробленні стандартів.  

У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення позитивного 

досвіду, накопиченого в історії педагогіки, його неупереджене оцінювання, 

виявлення конструктивних ідей і можливості їх творчого використання. 

Джерелом збагачення сучасної педагогічної освіти є досвід розвитку освіти, 

діяльності освітніх закладів Росії у середині ХVІІІ – кінці ХХ століття. 
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Основою дослідження слугують історико-педагогічні праці з розвитку 

теорії і практики освіти Росії:  дореволюційного періоду (Д. Багалій, 

В. Бузескул, А. Воронов, В. Григор'єв, М. Владимирський-Буданов, 

П. Мілюков, Л. Модзалевський, П. Пекарський, Є. Пєтухов, 

С. Рождественський, М. Сухомлинов та ін.), радянського періоду 

(Ш. Ганелін, Г. Жураковський, М. Константинов, Ф. Корольов, 

Є. Мединський, Ф. Паначин, М. Шабаєва та ін.); сучасних російських та 

українських дослідників (Л. Березівська, Л. Вовк, Н. Гузій, Н. Дем’яненко, 

Н. Дічек, Е. Днепров, М. Євтух, Б. Корнетов, О. Лавріненка, 

С. Пономаревський, О. Сухомлинська та ін.). 

Розвиток ідей педагогічної майстерності на всіх етапах досліджуваного 

історичного періоду базувався на наукових поглядах філософів, педагогів, 

психологів, церковних, громадських, освітніх, культурних і наукових діячів: 

П. Блонського, П. Завадовського, І. Зязюна, О. Лазурського, А. Макаренка, 

М. Остроградського, М. Пирогова, Ф. Прокоповича, П. Редкіна, 

К. Розумовського, В. Сиповського, В. Сухомлинського, Р. Тимківського, 

К. Ушинського, П. Юркевича та ін.  

Фундаментальними є дослідження з теорії і практики педагогічної 

майстерності сучасних українських учених: Є. Барбіної, М. Гриньової, 

О. Дубасенюк, І. Зязюна, А. Кузьмінського, М. Лещенко, Л. Савенкової, 

О. Семеног, М. Солдатенка, Н. Тарасевич, Н. Теличко, Л. Хомич та ін. 

Водночас історико-педагогічний аналіз архівних матеріалів, 

документальних джерел, науково-педагогічних праць дає підстави 

стверджувати, що проблема розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя 

в теорії і практиці освіти Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття не була 

предметом дослідження і системного узагальнення. Залишається недостатньо 

вивченим підхід до періодизації розвитку педагогічної майстерності в 

освітніх закладах Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття; особливостей 

змісту, організаційних форм і методів її розвитку; впливу українського 

освітнього досвіду на становлення педагогічної освіти Росії впродовж 
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певного історичного періоду; відсутні фундаментальні історико-педагогічні 

праці, у яких було б цілісно досліджено розвиток педагогічної майстерності в 

Росії з метою використання конструктивних ідей цього досвіду у сучасній 

системі національної освіти.  

Науковий аналіз досліджуваної проблеми дав можливість виявити 

низку суперечностей, зокрема між: 

 необхідністю збереження історико-педагогічного досвіду 

професійної підготовки вчителів, розвитку їхньої педагогічної майстерності і 

недостатнім критичним осмисленням та узагальненням в педагогічній науці і 

практиці;  

 наявністю досліджень з проблем розвитку педагогічної майстерності, 

історії педагогічної майстерності у зарубіжних країнах, зокрема у Росії, і 

фрагментарністю їх вивчення, слабким рівнем систематизації та 

узагальнення;  

 потребою оновлення змісту, методів і форм професійної підготовки 

вчителів і спорадичним використанням перспективного історичного досвіду, 

домінуванням традиційних підходів у професійній підготовці вчителів щодо 

означеної проблеми; 

 значними теоретичними й практичними досягненнями педагогів 

освітніх закладів Росії, набутих упродовж тривалого історичного періоду, і 

недостатнім науковим обґрунтуванням можливостей їх творчого 

впровадження в освітню практику сучасних вищих закладів освіти України. 

Необхідність розв’язання суперечностей, актуальність й об’єктивна 

вимога вирішення проблеми дослідження для національної освіти, потреба в 

обґрунтуванні перспектив використання зарубіжного досвіду розвитку 

педагогічної майстерності вчителя зумовили вибір теми дослідження: 

«Розвиток ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії 

(середина ХVІІІ – кінець ХХ століття)».  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної 
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роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України за темою «Моніторинг якості педагогічної освіти» (РК 

№ 0116U001466). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

(протокол № 8 від 29 вересня 2011 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 2 від 28 лютого 2012 р.). 

Об’єкт дослідження: теорія і практика педагогічної освіті Росії.  

Предмет дослідження: розвиток ідей педагогічної майстерності в 

освітніх парадигмах Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ століття). 

Мета дослідження полягає у здійсненні цілісного аналізу ґенези ідей 

педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії середини ХVІІІ – 

кінця ХХ століття, виявленні провідних тенденцій її розвитку та 

обґрунтуванні перспектив творчого використання конструктивних ідей 

російського досвіду у системі педагогічної освіти України.  

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1. Дослідити історіографію проблеми розвитку ідей педагогічної 

майстерності вчителя в теорії і практиці освіти Росії середини ХVІІІ – кінця 

ХХ століття.   

2. Визначити теоретико-методологічні засади дослідження.  

3. Обґрунтувати періодизацію та виявити провідні тенденції розвитку 

ідей педагогічної майстерності в Росії досліджуваного періоду. 

4. Схарактеризувати зміст, організаційні форми й методи формування 

педагогічної майстерності у вищих навчальних закладах Росії середини ХVІІІ 

– кінця ХХ століття. 

5. Вивчити внесок діячів освіти, науки, культури у теорію і практику 

професійної підготовки вчителів Росії досліджуваного періоду. 

6. Здійснити прогностичне обґрунтування творчого використання 

конструктивний ідей історико-педагогічного досвіду розвитку педагогічної 
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майстерності в теорії і практиці освіти Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ 

століття в умовах модернізації педагогічної освіти України.  

7. Розробити навчально-методичний комплекс для викладачів закладів 

педагогічної освіти з розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період із середини ХVІІІ 

до кінця ХХ століття. Нижня межа – середина ХVІІІ століття – зумовлена 

здійсненням освітніх реформ (зокрема, створенням першої державної 

установи з управління освітою «Комісії із запровадження народних училищ» 

(1782 р.)), розробленням загальних принципів управління освітою (зокрема, 

«Статуту народних училищ Російської імперії» (1786 р.)), зародженням 

російської системи професійної підготовки педагогічних кадрів, створенням 

нових навчальних закладів, що здійснювали їх підготовку.  

Верхня межа – кінець ХХ століття – визначена суспільними процесами 

інституалізації педагогічної майстерності в Росії, що зумовлювалися 

об’єктивною потребою формування професіоналізму вчителів у вищих 

педагогічних закладах освіти (прийняття «Типового положення про установи 

вищої професійної освіти» (1996 р.) та Закону «Про вищу та післявузівську 

професійну освіту (1996 р.)), посиленням уваги до обґрунтування 

теоретичних засад педагогічної майстерності вчителя.  

Територіальні межі дослідження охоплюють сучасну Російську 

Федерацію (територіальний простір Російської імперії з середини ХVІІІ ст. 

до 1917 р., а з 1917 р. до 1991 р. – територію РСФСР); основні акценти 

зроблено на дослідженні специфіки розвитку ідей педагогічної майстерності 

у закладах вищої освіти міст Санкт-Петербургу та Москви, що стали 

центрами становлення системи педагогічної освіти Росії.  

Концепція дослідження. В основу наукового пошуку покладено 

розуміння педагогічної майстерності як культурно-історичного, наукового, 

педагогічного і методичного феномену, що зумовило необхідність його 

розгляду на основі трьох взаємопов’язаних концептів: 
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–  методологічний концепт дослідження базується на 

обґрунтуванні теоретико-методологічних засад розвитку ідей педагогічної 

майстерності в теорії і практиці освіти Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ 

століття), розкриває взаємозв’язок, взаємозумовленість наукових підходів до 

вивчення досліджуваної проблеми: системно-хронологічний – дозволяє 

вивчити розвиток досліджуваного феномену на різних історичних етапах; 

історичний – сприяє обґрунтуванню періодизації та тенденцій розвитку ідей 

педагогічної майстерності вчителя; антропологічний – сприяє осмисленню 

професійної діяльності вчених-педагогів у розвитку педагогічної 

майстерності вчителя; цивілізаційний – дозволяє проаналізувати розвиток 

ідей педагогічної майстерності в просторі соціально-культурних, політико-

економічних і освітніх процесів різних періодів; аксіологічний – передбачає 

виробленню критеріїв оцінки вивченого досвіду з подальшою його 

екстраполяцією на сучасні проблеми освіти; культурологічний – забезпечує 

можливість вивчення феномену «педагогічна майстерність» у культурно-

історичній ретроспективі; парадигмальний – уможливлює визначення 

теоретичних і методологічних основ розвитку педагогічної майстерності в 

різні епохи у контексті зміни наукових парадигм; історіографічний – 

допомагає визначити стан розробленості проблеми в історико-педагогічній 

науці і дослідити педагогічні погляди вчених конкретного історичного 

періоду; персоналістично-біографічний – уможливлює осмислення та 

уведення в науковий обіг нових історичних фактів, персоно логічного 

матеріалу; акмеологічний – сприяє дослідженню закономірностей розвитку 

творчого потенціалу вчителя на шляху досягнення ним найвищого рівня 

педагогічної майстерності; компетентнісний – забезпечує можливість 

визначити загальні й спеціальні професійні компетентності вчителів як 

підґрунтя підвищення рівня їхньої педагогічної майстерності; 

– теоретичний концепт дозволяє вивчити проблему розвитку ідей 

педагогічної майстерності вчителя в теорії і практиці освіти Росії 

досліджуваного періоду, здійснити обґрунтування сутності цього феномену, 
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провідних напрямів його розвитку. Ретроспективний аналіз історико-

педагогічного досвіду вивчення розвитку ідей педагогічної освіти у 

класичних університетах, Головному педагогічному інституті, у недержавних 

вищих навчальних закладах, педагогічних інститутах, педагогічних 

університетах уможливив з’ясування специфіки формування наукових засад і 

традицій освітньої практики підготовки вчителя, які стали основою 

сучасного розвитку педагогічної освіти. Виявлені чинники розвитку ідей 

педагогічної майстерності: суспільно-політичні (ідеологічні установки, 

політичні режими, особливості суспільного розвитку та економічний стан 

країни); освітньо-нормативні (зміна освітніх парадигм, трансформація змісту 

й організації освітніх процесів, утілених у відповідних законодавчо-

нормативних документах) та організаційно-педагогічні (стан розвитку 

педагогічної науки, організаційно-змістові характеристики вищої 

педагогічної освіти) дали підстави, на основі визначених критеріїв 

(конкретно-історичного, нормативно-правового, ідейно-педагогічного, 

парадигмального) визначити та обґрунтувати основні періоди та виявити 

тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти 

Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття; 

– практичний концепт передбачає визначення перспектив подальшого 

використання прогресивних надбань педагогічної освіти, розвитку 

педагогічної майстерності вчителя для підготовки фахівців у сучасних 

умовах на різних рівнях (державному, регіональному, на рівні закладу вищої 

освіти й закладу загальної середньої освіти) та розроблення навчально-

методичного комплексу для викладачів закладів педагогічної освіти з 

розвитку педагогічної майстерності. 

Методологічну основу дослідження становлять: положення філософії 

наукового пізнання про єдність загального і часткового, логічного й 

історичного; філософські ідеї взаємозв’язку і взаємозумовленості 

педагогічних явищ; концептуальні положення історії педагогіки; положення 

філософії, культурології, педагогіки, психології, мистецтва щодо розвитку 
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педагогічної майстерності; філософські ідеї гуманістичного розуміння 

людини як найвищої цінності суспільства, активного суб’єкта професійної 

діяльності; теорії професійного і особистісного розвитку; концептуальні 

положення системно-хронологічного, історичного, антропологічного, 

цивілізаційного, аксіологічного, культурологічного, парадигмального, 

історіографічного, персоналістично-біографічного, акмеологічного, 

компетентнісного підходів; діалектичні принципи – науковості, 

об’єктивності, природовідповідності, історизму, системності, єдності теорії і 

практики. 

Теоретичною основою дисертації є положення щодо: сучасної 

філософії освіти (В. Андрущенко, В. Кремень, В. Луговий, В. Огнев’юк та 

ін.); націєтворчих засад розвитку освіти (Л. Березівська, М. Вовк, С. Волков, 

Т. Усатенко, Г. Філіпчук та ін.); ґенези педагогічної освіти (Л. Вовк, 

Н. Дем’яненко, М. Євтух, М. Зотін, С. Сірополко, Я. Чепіга та ін.); теорії і 

практики розвитку педагогічної майстерності вчителя (Ш. Амонашвілі, 

О. Захаренко, І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос, М. Лещенко, 

Л. Лимаренко, А. Макаренко, Л. Мацько, В. Мозговий, Л. Савенкова, 

І. Синиця, В. Сухомлинський, Н. Тарасевич та ін.); психологічних засад 

формування особистості вчителя (Г. Балл, В. Моргун, Е. Помиткін, 

В. Рибалка, Т. Яценко та ін.); ґенези розвитку вищої педагогічної освіти в 

Росії (А. Андрєєв, Є. Бєлозерцев, В. Сластьонін, Г. Матушанський, Ф. Петров 

та ін.); а також  положення дидактики педагогіки (Ю. Бабанський, 

С. Гончаренко, М. Данилов, Б. Єсіпов, І. Огородніков, В.Помагайба, 

О.Савченко, М. Скаткін, С. Чавдаров, Г. Щукіна та ін.); концепції 

гуманістичної педагогіки (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Б. Бім-Бад, 

Л. Божович, А. Брушлинський, П. Гуревич, В. Давидов, Г. Корнетов, 

А. Петровський, С. Рубінштейн та ін.); ідеї педагогічної персонології 

(Н. Дічек, С. Захаренко, Л. Семеновська, О. Сухомлинська, А. Ткаченко та 

ін.).  
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Методи дослідження. Для вирішення визначених завдань, досягнення 

мети на різних етапах дослідження використовувався комплекс 

взаємопов’язаних наукових методів: загальнонаукові (аналіз, синтез, 

узагальнення, аналогія, порівняння, класифікація) − для здійснення 

наукового пошуку, вивчення процесуально-змістових та організаційно-

педагогічних аспектів розвитку педагогічної майстерності в теорії і практиці 

освіти Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття; спеціальні: історико-

педагогічний − для визначення й обґрунтування концептуальної ідеї 

дослідження; порівняльно-педагогічний – для зіставлення історико-

педагогічних явищ, подій і фактів соціокультурного життя досліджуваного 

періоду, виявлення спільного та відмінного у змісті педагогічної освіти Росії 

на різних етапах її становлення; проблемно-генетичний – для 

ретроспективного висвітлення й реконструкції досвіду підготовки 

педагогічних кадрів у Росії та обґрунтування положень щодо впровадження 

історичних набутків в практику сучасних освітніх закладів; конкретно-

історичний – для аналізу законодавчої бази, розроблення періодизації та 

виявлення основних тенденцій розвитку ідей педагогічної майстерності в 

теорії і практиці освіти Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття; логіко-

системний – для висвітлення основних концептуальних засад розвитку 

педагогічної майстерності в історичному поступі як інтегрованого соціально-

педагогічного явища; історико-типологічний – для типологізації навчальних 

закладів і реконструкції характерних особливостей навчально-виховного 

процесу; метод педагогічної біографістики − для вивчення еволюції 

педагогічних поглядів учених у соціокультурному контексті; метод наукової 

екстраполяції − для здійснення прогностичного обґрунтування творчого 

використання прогресивних надбань розвитку педагогічної майстерності в 

Росії у сучасній вітчизняної освітній практиці; термінологічний аналіз 

спеціальної літератури − для визначення основних понять і категорій 

відповідно до предмета дослідження; емпіричні (джерелознавчий та 

історіографічний аналіз, описово-аналітичний метод) – для пошуку, 
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оброблення та інтерпретації першоджерел і з’ясування ідей становлення ідей 

педагогічної майстерності в Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття.  

Джерельну базу дослідження становлять:  

– законодавчі та нормативно-правові документи (закони, циркуляри, 

маніфести, накази, статути, правила, програми тощо); 

– документальні архівні матеріали із фондів: Российского 

государственного исторического архива (РГИА) в г. Санкт-Петербурге (ф.730 

– «Комиссия об учреждении народных училищ»; ф. 733 – «Департамент 

народного просвещения»); Центрального государственного архива 

литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) (ф.82 – 

«Российский Институт истории искусств Министерства культуры 

Российской Федерации»; Российского государственного архива литературы и 

искусства в г. Москве (ф.191 – «Деятели науки и техники»); Научного архива 

Российской академии образования (НА РАО) в г. Москве (ф.25 – «Российская 

академия образования»; ф. 95 – «Данилов Михаил Александрович»; ф. 31– 

«Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования»); 

Центрального державного історичного архіву України (ф.128 – «Фонд Києво-

Печерської Свято-Успенської лаври, м. Київ»); Центрального 

государственного архива, Санкт-Петербург (ЦГА СПб) (ф.4331 – 

«Ленинградский Ордена трудового красного знамени Государственный 

педагогический институт (ЛГПИ) имени А.И. Герцена Министерства 

просвещения РСФСР») тощо; 

– матеріали педагогічної періодики: «Вестник высшей школы»; «Вища 

освіта України»; «Воспитание»; «Народное образование ХХI века»; 

«Народное образование»; «Народная школа»; «Образование»; «Образование 

и наука»; «Учительская газета»; «Учитель»; «Педагогика»; «Педагогический 

листок»; «Педагогика и психология»; «Проблемы качества образования»; 

«Педагогический вестник»; «Педагогический листок для родителей»; 

«Педагогический зборник»; «Радянська школа»; «Радянська освіта»; «Рідна 
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школа»; «Русская школа»; «Русский педагогический вестник»; «Советская 

педагогика» тощо; 

– праці істориків освіти, вчених, педагогів, педологів, психологів, 

філософів, публіцистів, які зробили вагомий внесок у розбудову російської 

педагогічної освіти;  

– мемуарна література (щоденники, записки, спогади державних і 

громадських діячів, представників університетської науки, вчителів, 

чиновників освітнього відомства тощо, які були сучасниками подій 

визначеного періоду).  

Організація дослідження. Наукова робота здійснювалося впродовж 

2011 – 2018 рр. й охоплювала три етапи. 

На першому етапі (2011–2013 рр.) теоретично осмислювалася 

проблема, розроблялася програма дослідження, визначалися його мета, 

предмет і об’єкт, вивчався тематичний спектр історіографії дослідження, 

здійснювався загальний історіографічний аналіз проблеми, формувався 

поняттєво-термінологічний апарат наукового пошуку. 

На другому етапі (2014–2016 рр.) розширювалася та вивчалася 

джерельна база дослідження (історико-педагогічна, філософська, 

психологічна література, законодавчі й нормативні акти, архівні документи 

тощо), обґрунтовувалася періодизація і виявлення тенденцій розвитку 

педагогічної майстерності; визначався зміст, організаційні форми і методи 

підготовки вчителів в Росії; здійснювався системно-історичний аналіз ідей, 

концепцій педагогів щодо розвитку педагогічної майстерності. 

На третьому етапі (2017–2018 рр.) узагальнювалися науково-пошукові 

данні; визначалися особливості досліджуваних явищ; з’ясовувалися 

перспективи розвитку педагогічної майстерності вчителів з урахуванням 

російського педагогічного досвіду; здійснювалася апробація результатів 

дослідження; впровадження навчально-методичного комплексу; визначалися 

напрями подальших досліджень проблеми.  
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Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають в тому, що: 

– уперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз 

проблеми розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти 

Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ століття); досліджено історіографію ґенези 

ідей педагогічної майстерності в Росії означеного періоду й на основі 

хронологічного принципу виокремлено чотири періоди її розвитку (перший 

період – кінець XVIII – перша половина XIX століття; другий період – друга 

половина XIX – початок XX століття; третій період – 1917 р. – кінець 80-х рр. 

ХХ століття; четвертий період – 1991 р. – до сьогодні); на основі визначених 

критеріїв (конкретно-історичні: суспільно-політичний, соціально-

економічний і культурно-освітній розвиток Росії; нормативно-правові: 

постанови урядів, законодавчі акти з проблем організації педагогічної освіти, 

рішення щодо діяльності освітніх закладів; ідейно-педагогічні: розвиток 

педагогічної думки; парадигмальні: зміна підходів до реалізації педагогічної 

освіти, зокрема її мети, цілей, змісту і структури) обґрунтовано періодизацію 

і виявлено тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії і 

практиці освіти Росії досліджуваного періоду:  

– перший період (середина ХVІІІ – кінець ХІХ століття) – 

створення російської системи професійної підготовки вчителів, у межах 

якого виокремлено етапи: 1-й етап (1782–1802 рр.) – реформаторський; 2-й 

етап (1802–1828 рр.) – інституційний; 3-й етап (1828–1870 рр.) – 

громадянський; 4-й етап – (1870–1890 рр.) – лібералізаційний; основною 

тенденцією періоду визначено: централізований розвиток професійної 

системи навчання на основі наукових і психолого-педагогічних знань;  

 другий період (початок ХХ – кінець ХХ століття) – наукове 

обґрунтування проблем теорії і практики розвитку педагогічної майстерності 

та її інституалізація, у межах якого визначено етапи: 1-й етап (20–50-ті рр. 

ХХ століття) – реорганізаційний; 2-й етап (60–70-ті рр. ХХ століття) – 

новаторський; 3-й етап (70–90-ті рр. ХХ століття) – інноваційний; провідною 
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тенденцією періоду є: поширення наукових та експериментальних 

досліджень з проблем педагогічної майстерності, педології і 

психопедагогіки; виявлення закономірностей розвитку педагогічної 

майстерності в Росії (поєднання європейських і вітчизняних традицій 

розвитку систем освіти, залежність розвитку педагогічної майстерності від 

соціально-економічних, суспільно-політичних, науково-технічних, 

соціокультурних перетворень у суспільстві з урахуванням освітніх потреб);  

здійснено прогностичне обґрунтування використання конструктивних 

ідей досвіду розвитку педагогічної майстерності в Росії в освітніх і виховних 

парадигмах України; введено до наукового обігу 270 архівних джерел, з-

поміж яких: 40 маловідомих; 

 розширено уявлення про внесок видатних діячів освіти, культури 

та релігії – уродженців України, у розбудову педагогічної освіти Росії 

середини ХVІІІ – кінця ХХ століття (П. Блонський, Г. Вишневський, 

Ф. Зелінський, М. Каченовський, О. Лазурський, О. Лаппо-Данилевський, 

А. Луначарський, М. Остроградський, П. Редкін, С. Платонов, 

К. Розумовський, Г. Россолімо, В. Сиповський, В. Сорока-Росінський, 

М. Сухомлінов, Р. Тимківський, Я. Толмачов, П. Юркевич, С. Яворський, 

А. Ясинський та ін.); розроблення авторської хронологічної таблиці 

біографічних фактів життя і професійної діяльності персоналій українського 

походження, що зробили значний внесок у розвиток ідей педагогічної 

майстерності Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття; 

 уточнено зміст понять: «педагогічна майстерність»; «складники 

педагогічної майстерності»; «педагогічне мистецтво»; «театральна 

педагогіка»; «тенденції розвитку педагогічної майстерності в історичному 

поступі»; «технології педагогічної взаємодії»; «українська та російська 

педагогічна персонологія»;  

 подальшого розвитку набули історичні факти щодо розвитку 

педагогічної майстерності вчителів Росії й України; положення щодо 

удосконалення змісту, форм і методів професійної підготовки майбутніх 
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учителів в закладах освіти; питання щодо модернізації викладання курсу 

«Основи педагогічної майстерності».  

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні 

та впровадженні навчально-методичного комплексу, що містить: програму 

спецкурсу «Розв’язання педагогічних задач»; навчальний посібник 

«Методика розв’язання педагогічних задач»; навчальний посібник «Конкурси 

педагогічної творчості і майстерності»; посібник «Теорія і технологія 

розв’язання педагогічних задач»; методичні рекомендації «Педагогічний 

артистизм». 

Основні положення та результати дослідження, фактологічний матеріал 

і систематизована джерельна база можуть бути використані для наукових 

розвідок з історії педагогіки, історії педагогічної майстерності; розроблення 

спецкурсів і спецсемінарів з теорії та історії педагогічної майстерності; для 

оновлення змісту професійної підготовки вчителів у закладах вищої та 

післядипломної педагогічної освіти, для укладання енциклопедичних, 

довідково-біографічних, краєзнавчих видань, підготовки підручників, 

методичних рекомендацій, навчальних посібників і хрестоматій. Теоретичні 

положення роботи можна використовувати для написання студентами 

курсових, дипломних і магістерських робіт; для створення нових концепцій і 

наукових проектів с питань підготовки майбутніх вчителів; у процесі 

викладання в педагогічних університетах курсів з розвитку педагогічної 

майстерності. основ науково-педагогічних досліджень тощо.  

Результати дослідження впроваджені в освітній процес 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка 

№07–10/1347 від 12.09.2018 р.); Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (довідка №2694/20 від 

29.10.2018 р.); Національного педагогічного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка №49 від 25.09.2018); Державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка №1225/1 від 

21.05.2018 р.); Вінницького державного університету імені Михайла 
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Коцюбинського (довідка №06/59 від 25.09.2018 р.); Чернівецького 

державного університету імені Юрія Федьковича (довідка №17/172839 від 

18.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. У колективних монографіях здобувачем 

підготовлено: [2] – розділ «Підготовка майбутнього вчителя до розв’язання 

педагогічних задач на основі застосування сучасних інформаційних 

технологій», де акцентується увага на нових, інноваційних підходах до 

професійної підготовки вчителя-майстра; [3] – розділ «Технології розвитку 

творчої індивідуальності майбутнього педагога»; [4] – розділ «Концептуальні 

засади визначення педагогічної майстерності»; [5] – розділ «Формування 

викладацької майстерності педагогічних кадрів у російських класичних 

університетах кінця ХVІІІ – другої половини ХІХ ст.», в якому розкрито 

особливості професійно-педагогічної підготовки у класичних університетах 

зазначеного періоду; [6] – розділ «Інституалізація ідей педагогічної 

майстерності в системі педагогічної освіти в Україні». У курсі лекцій [11] 

здобувачем розроблено лекція «Педагогічний артистизм». 

Апробація одержаних результатів дослідження здійснювалася на 

науково-практичних масових заходах різного рівня, зокрема: міжнародних 

наукових форумах, конгресах: «Полікультурний слов’янський освітній 

простір: шляхи та форми інтеграції» (Одеса, 2010); «Європейський Союз – 

Україна: освіта дорослих» (Київ, 2014); міжнародних конференціях: 

«Акмеологія» – наука ХХІ століття» (Київ, 2005); «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 2008); 

«Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи 

розвитку» (Одеса, 2010); «Соціалізація особистості: культура, освітня 

політика, технології формування» (Суми, 2011); «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця, 2014); «Інновації як чинник 

суспільного розвитку: теорія і практика» (Суми, 2012); «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», (Суми, 
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2014, 2015); «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 

2014, 2016); «Theoretical and applied researches in the field of pedagogy 

psychology and social sciences» (Kielce, Republic of Poland, 2016); «Modern 

methods, innovations and operational experience in the field of psychology and 

pedagogics» (Lublin, Republic of Poland, 2017); «Inovativny vyskum v oblasti 

vzdelavania a socialnej prace» (Sladkovicovo, Slovenska republika, 2017); 

«Modernization of education system world trends and national peculiarities» 

(Kaunas, 2018); «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах 

сучасності й майбутнього» (Київ, 2017); «Формальна і неформальна освіта у 

вимірах педагогіки добра Івана Зязюна» (Полтава, 2018); «Творча спадщина 

А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

(Суми, 2013, 2018); всеукраїнських конференціях: «Формування творчої 

особистості майбутнього вчителя в умовах впровадження інноваційних 

освітніх технології» (Суми, 2004); «Педагогічна творчість, майстерність, 

професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-

викладача» (Київ, 2005); «Творчий потенціал особистості: проблеми розвитку 

та реалізації» (Київ, 2005); «Професійна підготовка вчителів в умовах 

упровадження кредитно-модульної системи» (Київ, 2007); «Сучасні 

технології розвитку професійності майбутніх учителів» (Умань, 2008, 2010, 

2011); «Стан і шляхи підвищення якості вищої освіти в Україні: зміст, новітні 

технології, моніторинг» (Київ, 2008); «Педагогічна спадщина 

А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти» (Суми, 2008); 

«Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти» (Київ, 2010); 

«Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у 

сучасній парадигмі освіти», (Суми, 2010); «Освіта в інформаційному 

суспільстві: філософськи, психологічні та педагогічні аспекти» (Суми, 2010); 

«Актуальні питання методики викладання суспільних дисциплін в умовах 

розбудови сучасної школи», (Суми, 2011); «Інноваційні освітньо-виховні 

стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» (Суми, 

2011); «Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та 
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національний виміри» (Суми, 2012); «Професійно-творча самореалізація 

педагога в умовах інноваційної освіти» (Суми, 2012); «Науково-педагогічна 

спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів» (Київ, 

2013); «Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми 

теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів» (Київ, 

2015); всеукраїнських педагогічних читаннях, присвячених пам’яті академіка 

І.А. Зязюна, пам’яті академіка С.У. Гончаренка, міжнародних педагогічних 

читаннях пам’яті професора О.П. Рудницької (Київ, 2011, 2012, 2013, 2014); 

всеукраїнських та регіональних науково-методологічних семінарах: «Від 

педагогіки добра до вершин педагогічної майстерності» (Київ, 2013); 

«Професійна майстерність учителя в педагогічній концепції І. Зязюна», 

(Київ, 2015); круглих столах «Інноваційні педагогічні технології в підготовці 

майбутніх учителів» (Суми, 2014–2016); «Тарас Шевченко у вимірах 

культури сучасної української нації». (Київ, 2014); «Тарас Шевченко і 

національне виховання сучасного вчителя» (Київ, 2015); звітних науково-

практичних конференціях: Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова (Київ, 2008–2009); Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, 2011–2015). 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук на тему «Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в 

процесі професійної педагогічної підготовки» (спеціальність 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти) було захищено в 2001 р., її матеріали у 

тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 67 

публікаціях (61 – одноосібна), з-поміж яких: 6 монографій (з них 1 – 

одноосібна); 2 навчальні посібники (у тому числі 1– з грифом МОН України); 

1 посібник; 1 навчальна програма; курс лекцій для студентів закладів вищої 

освіти (з грифом МОН України (у співавторстві)), 1 методична рекомендація; 

30 статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі 5 – у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз (Index 
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Copernicus); 2 статті у зарубіжних наукових періодичних виданнях; 23 

публікації у збірниках наукових праць, матеріалів міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій та наукових виданнях.  

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською, 

англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаних джерел (1106 найменувань, з них 

– 270 архівні документи). Загальний обсяг дисертації становить 560 сторінок, 

основний зміст викладено на 408 сторінках. Робота містить 36 додатків 

(окремим томом) обсягом 273 сторінки; 2 таблиці, 2 рисунка 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 

ТА ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІДЕЙ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

 

У розділі проаналізовано історіографію проблеми розвитку ідей 

педагогічної майстерності вчителя в теорії і практиці освіти Росії; подана 

класифікація джерельної бази досліджуваної проблеми, зокрема 

проаналізовано критерії, обрані для згрупування джерельної бази 

окресленого у дослідженні хронологічного періоду. Розкрито теоретико-

методологічні засади дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності в 

Росії, обґрунтовано детермінованість цього процесу, здійснено 

ретроспективний аналіз зародження ідей розвитку педагогічної майстерності, 

виявлено сутність феномену, що досліджується. Здійснено періодизацію 

розвитку ідей педагогічної майстерності у зазначений період.  

 

 

1.1. Джерельна база та історіографія дослідження 

 

Джерельною базою дослідження є документи і матеріали, які умовно 

можна розподілити на групи. До першої групи історіографічних джерел 

належать законодавчі й нормативно-правові документальні матеріали, 

опубліковані офіційні документи – законодавчі акти. Документи 

законодавчого характеру – це певний вид історичних джерел, що поєднує 

нормативно-правові, нормативно-розпорядчі, регламентуючі документи, які 

набули чинності відповідно до рішення органів чинноївлади. У законодавстві 

відображено тенденції внутрішньої і зовнішньої політики держави. 

З-поміж історіографічних джерел законодавчого спрямування 

досліджуваного періоду нами виокремлено такі нормативні документи: 

маніфести (законодавчі акти щодо певних радикальних змін у суспільстві); 

накази і постанови; статути (спеціальні законодавчі акти, що регулюють 
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певний вид діяльності); регламенти і положення (законодавчі акти статутного 

характеру). Дослідження ґрунтувалося на аналізі чинного упродовж 

означеного історичного періоду нормативно-законодавчого ресурсу. 

Основним документальним джерелом стало повне зібрання законів 

Російської імперії, статути навчальних закладів, іменні накази Катерини ІІ 

щодо створення «Комісії про заснування народних училищ» (1830), «Про 

заснування навчальних округів» (1830), «Попередні правила народної освіти» 

(1830) та ін. Саме такі законодавчі документи стали підґрунтям дослідження 

проблеми становлення й розвитку ідей педагогічної майстерності в Росії. Ці 

документи дозволили проаналізувати зміни у шкільному законодавстві, 

виявити основні напрями державної політики у сфері початкової освіти, 

визначити особливості діяльності уряду щодо створення системи 

педагогічної освіти. 

Більшість документів МНП представлені у систематизованому каталозі 

законів у сфері народної освіти, укладеному В. Чарнолуським і Г. Фальбоком 

(1901). Окрім того, постанови МНП, які стосувалися організації професійної 

педагогічної підготовки вчительських кадрів, представлено у спеціальних 

рубриках урядових журналів: «Журнал Міністерства народної просвіти», 

«Російська школа» та ін. Особливо варто акцентувати увагу на значенні звітів 

Міністерства народної просвіти, в яких подано докладні відомості про стан 

навчально-виховної роботи і матеріального забезпечення різних навчальних 

закладів. У «Журналі Міністерства народної просвіти» регулярно 

публікувалися інформаційні повідомлення щодо стану освіти у різних 

навчальних округах Російської імперії. 

Друга група джерел представлена документальними матеріалами, які 

зберігаються в державних архівах (неопубліковані й опубліковані) Російської 

Федерації та України. З-поміж них – Центральний державний історичний 

архів України, м. Київ; Педагогічний музей Національної академії 

педагогічних наук України; Педагогічний музей України, м. Київ; Інститут 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; наукові 
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фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського, Наукової бібліотеки України імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Державний архів Російської Федерації (відділ письмових джерел 

Російської державної бібліотеки), архів Державного історичного музею; 

Російський державний історичний архів та ін. 

Архівні матеріали становлять джерельну основу дослідницького 

пошуку, що дозволило об’єктивно проаналізувати специфіку загальної та 

професійно-педагогічної освіти Росії. Серед архівних документів 

регіонального значення вагомим ресурсом щодо особливостей освітніх 

процесів стали розпорядчі документи: циркуляри, постанови, законодавчі 

акти Міністерств народної просвіти царського уряду, архівні документи, що 

представляють найбільш об'єктивну інформацію, списки вихованців і 

викладачів, що дозволило виявити маловідомі біографічні факти про 

діяльність педагогів. Документи надали можливість відновити відомості 

щодо кваліфікації викладачів, їхньої професійної підготовки та педагогічної 

діяльності. 

Вагоме значення мали документи спрямовані на організацію освітнього 

процесу і забезпечення внутрішнього розпорядку педагогічних закладів. До 

цих документів належать навчальні програми; розклади уроків, іспитів, 

практичних занять; правила поведінки у навчальних закладах; журнали 

успішності слухачів; щоденникові записи практичних занять; екзаменаційні 

відомості; програми літературно-музичних вечорів та ін. Ці документи 

розкривають специфіку змісту, форм, методів навчання і виховання, 

розподілу навчального матеріалу, правового становища учнів. 

Третя група джерел включає матеріали з’їздів педагогічної 

громадськості, що дозволяє простежити динаміку історичних процесів, 

особливості педагогічної освіти в Росії на початку XX ст. Після буржуазно-

демократичної революції 1905–1907 рр. набули популярності тематичні 
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з’їзди вчителів, результати роботи яких регулярно висвітлювалися у пресі, на 

сторінках журналу «Російська школа». 

Четверту групу джерел становлять матеріали періодичних видань, 

серед них – «Журнал Міністерства народної просвіти», «Російський 

педагогічний вісник», «Журнал для виховання», «Виховання», «Учитель», 

«Ясна Поляна», «Педагогічний збірник», «Народна школа», «Сім’я і школа», 

«Російський початковий учитель», «Російська школа», «Вісник виховання», 

«Освіта», «Вільне виховання», «Педагогічний огляд», «Педагогічний вісник», 

«Школа і життя» та ін. Понад двісті видань з проблем народної освіти 

виходило друком у Росії впродовж XIX – XX ст.  

П’яту групу джерел становлять праці видатних російських учених, 

істориків, педагогів, педологів, психологів, філософів, публіцистів, 

представників громадськості, які зробили вагомий внесок у розробку 

концепції російської педагогічної освіти (Б. Ананьєв (1947), 

П. Блонський (1936), П. Каптерєв (1885), В. Ключевський (1990c), 

О. Лазурський (1997), Д. Менделєєв (1904), Н. Кузьміна (1970), 

М. Пирогов (1861), П. Редкін (1863a), М. Рубінштейн (1922), 

В. Сластьонін (1976), К. Станіславський (1955), Г. Шпет (1922) та ін.). 

Шосту групу джерел становлять довідникові й статистичні матеріали 

щодо стану народної освіти і грамотності населення, які  висвітлювалися в 

Довідниках Відомства установ імператриці Марії, річних звітах Міністерства 

народної просвіти, звітах державних, громадських і приватних навчальних 

закладів, статистичних довідниках, збірниках та ін.  

Сьому групу джерел становить мемуарна література, що розкриває 

проблеми підготовки вчителя, організації освітнього процесу: опубліковані 

щоденники, записки, спогади державних і громадських діячів, представників 

університетської науки, вчителів, чиновників освітнього відомства, які були 

сучасниками подій (М. Богословський (1987a), О. Кизеветтер (1902), 

В. Ключевський (1959), П. Мілюков (1990), Г. Шпет (1922) та ін.). У цих 

джерелах висвітлено загальну характеристику правління певного царя, 
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подано оцінку шкільної політики, зокрема як вона сприймалася різними 

прошарками російського суспільства.  

Восьму групу становлять інтерпретаційні хронологічні джерела: 

монографії, дисертації, наукові статті, що багатоаспектно розкривають 

основні результати дослідницького пошуку науковців з проблеми розвитку 

освіти в Росії (В. Буткевич (1994), М. Данилов (1957), Л. Додон (1955), 

М. Константинов (1958), Є. Князєв (1945), М. Скаткин (1960), В. Сластьонін 

(1977), М. Шабаєва (1981) та ін.).  

Систематизацію джерел виконано з урахуванням науково-узагальненої 

класифікації історико-педагогічних джерел, розробленої О. Адаменко (2013), 

Н. Гупаном (2002b), Є. Днєпровим (1981), Г. Костюком (1989), В. Краєвським 

(2001a), Д. Раскіним (1986), О. Сухомлинською (2003), М. Шабаєвою (1973) 

та ін.  

Перший період, дорадянський, представлено працями науковців і діячів 

освіти кінця XVIII – початку XIX ст. У цей період основу професійної освіти 

становили технічні, мореходні, гірничозаводські школи, саме тому проблема 

підготовки викладачів для цих закладів визначала особливості організації 

освіти, діяльності освітніх закладів. У філософсько-педагогічних поглядах 

російських просвітителів XVIII – початку XIX ст. (І. Бецькой (1766), 

М. Ломоносов (1748), М. Новиков (1985), Ф. Прокопович (1973), В. Татищев 

(1938), Х. Чеботарьов (1776) та ін.) учитель постає як духовна особистість, 

яка прагне до ствердження ідеалів добра і краси. Так, І. Бецькой (1766), 

В. Татищев (1938) та ін. у своїх працях порушували питання викладання 

основ психологічних і педагогічних наук, сформулювали моральні 

імперативи діяльності педагога, а питання поширення народних училищ 

безпосередньо зв’язували зі становленням системи підготовки педагогічних 

кадрів.  

У творах видатних представників епохи Просвітництва Росії другої 

половини XVIII ст. (І. Бецького (1766), М. Новикова (1985) та ін.) важливе 

місце займали питання підготовки вчителя-вихователя. Освітньою метою 
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навчання і виховання вони вважали «підготовку дітей служити Вітчизні», а 

основними напрямами у вихованні дітей був фізичний, естетичний, 

моральний, патріотичний, розумовий, трудовий розвиток. Винятковою 

вважалася роль сім’ї, де закладався фундамент моральності, а приклад 

батьків становив основу виховання.  

Наприкінці XIX – початку XX ст. було опубліковано фундаментальні 

праці з історії педагогічної освіти Г. Фальборка і В. Чарнолуського (1899), 

С. Рождественського (1902), В. Каллаша (1896), М. Чехова (1912). У цей 

період виходять друком монографії з історії педагогіки М. Демкова (1894), 

К. Єльницького (1911), П. Каптерєва (1885) та ін. 

У працях відомих педагогів минулого (А. Воронов (1849), М. Демков 

(1894), П. Каптерєв (1921), К. Єльницький (1911), М. Сухомлинов (1871), 

С. Шевирьов (1852) та ін.) і сучасності (Т. Ахаян (2005), Д. Латишина (2005), 

Є. Мединський (1938), Ф. Паначин (1979), О. Піскунов (1995), З. Равкін 

(1994), В. Смирнов (1954), Л. Степашко (1999), М. Шабаєва (1981) та ін.) 

висвітлюються питання виховання і освіти в Росії означеного періоду.  

Одним із напрямів історіографії є узагальнювальні комплексні 

дослідження, що розкривають специфіку становлення і розвитку системи 

освіти загалом, її структуру, адміністративне управління, а також 

педагогічний процес (дидактику, методи, прийоми і засоби навчання, 

навчальні посібники, обладнання кабінетів та ін.). До узагальнювальних 

робіт умовно можна віднести дослідження, що охоплюють значний часовий 

період. Ознайомлення з цими матеріалами сприяло аналізу ретроспективи 

розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в теорії і практиці освіти 

Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ ст.) – від зародження до початку сучасного 

періоду; дозволило визначити фактори впливу на еволюцію розвитку ідей 

професійної майстерності вчителя як рушійної сили освітніх реформ, 

обґрунтувати філософські та ідеологічні засади їх становлення.  

Унікальними з позиції широкого введення у науковий обіг значної 

кількості архівних матеріалів є праці історика російської педагогічної думки 
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XVІІІ–XIX ст. С. Рождественського (1902). Перший том його 

фундаментальної праці «Нариси з історії систем народної освіти Росії у 

ХVІІІ–ХІХ століттях» охоплює весь період ХVІІІ ст. Найбільшу цінність для 

нашого дослідження представляє нарис «Проекти навчальних реформ під час 

царювання Катерини ІІ до затвердження Комісії про народні училища» 

(Рождественский, 1909), у якому розглянуто дискусійний дискурс перших 

законодавчих актів народної освіти, а також нарис «Комісія про заснування 

народних училищ», в якому представлено результати громадського 

обговорення, втілені у «Статуті народних училищ Російської імперії» 

(1786 р.) (див. Додаток Е.2). 

Праці С. Рождественського «Історичний огляд діяльності Міністерства 

народної просвіти за 1802–1902 рр.» (1902), «Матеріали з історії навчальних 

реформ в ХVІІІ–ХІХ століттях» (1910) доповнюють «Нариси» й відповідно є 

своєрідною трилогією, яка представляє ґрунтовну історію розвитку 

російської освіти у ХVІІІ ст. Висвітлюючи питання підготовки вчителів, 

С. Рождественський (1910) відзначив недостатню послідовність у діяльності 

Комісії Міністерства щодо підготовки педагогічних кадрів і формування 

громадської думки з позиції цінності і престижності вчительської праці. 

Цінний матеріал для дослідників історії освіти представляє 

фундаментальна праця С. Рождественського «Історичний огляд діяльності 

Міністерства народної просвіти 1802–1902 рр.» (1902), яка містить аналіз 

законодавства і перелік найважливіших адміністративних розпоряджень 

щодо народної просвіти. Автор розглядає інновації в російській системі 

освіти, що реалізовувалися впродовж століть. Постійна зміна керівників 

Міністерства народної просвіти, на думку автора, мала яскраво виражений 

суб'єктивний характер і не сприяла стабільності в системі освіти Росії 

(Исторический обзор, 1902; Записка С. В. Рождественского, 1905). 

Для історіографії кінця XIX – початку XX ст. характерно, що одні 

автори (С. Рождественський (1910), В. Каллаш (1896)) підкреслювали 

провідну роль Міністерства народної просвіти у розвитку освіти Росії, а інші 
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дослідники (Г. Фальборк і В. Чарнолуський (1904), Е. Звягінцев (1910)) 

зв’язували розвиток педагогічної освіти з діяльністю земств, підкреслювали 

прогресивність громадської ініціативи, критикували консервативну політику 

уряду, яка не відповідала вимогам часу. У праці С. Князькова і М. Сербова 

(1910) «Нарис історії народної освіти в Росії до епохи Олександра ІІ» автори 

намагаються виявити обставини, які призводили до негативних тенденцій у 

сфері освіти, та окреслюють причини малорезультативної професійної 

підготовки вчителів. 

Більшість праць дореволюційного періоду характеризує окремі аспекти 

підготовки педагогічних кадрів, історію різних педагогічних навчальних 

закладів, професійну діяльність педагогів-новаторів після реформ 1860 р. і на 

межі ХІХ – ХХ ст. У дореволюційній історіографії відсутні спеціальні 

дослідження, що стосуються історії педагогічної освіти кінця ХVІІІ – початку 

XIX ст., що зв’язано з її становленням як самостійної галузі професійної 

освіти.  

Так, у праці А. Неболсіна «Історико-статистичний нарис загальної і 

спеціальної освіти» (1883) наявні відомості про Головний педагогічний 

інститут; у праці Є. Шміда «Історія середніх навчальних закладів» (1878) 

вміщено невеликий розділ про історію учительської семінарії; у тритомній 

розвідці «Матеріали історії жіночої освіти в Росії» О. Ліхачової (1901) 

представлено суттєві ініціативи жіночих педагогічних закладів.  

Уперше короткий історичний огляд університетської освіти було 

подано в роботі М. Пирогова «Університетське питання» (1985), де йдеться 

про те, що засновані прогресивними освітянами свого часу університети були 

справжніми і єдиними осередками сучасної науки. У 1855 р. до століття 

заснування першого російського університету у м. Москві, спеціальною 

комісією під керівництвом академіка Санкт-Петербурзької академії наук, 

зокрема історика літератури, доктора філософії, професора С. Шевирьова 

була підготовлена «Історія Московського університету» (1855). Опираючись 

на документальні джерела, С. Шевирьов (1855) представив відомості щодо 
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університетських дисциплін, кількості студентів, кандидатів і магістрів 

університетів, характеристики окремих вихованців (за роками).  

Серед систематизованих робіт чільне місце займає фундаментальна 

праця П. Мілюкова «Нариси з історії російської культури» (1994), де автор 

простежує ґенезу становлення освіти протягом двох століть і фіксує ті зміни, 

які відбулися у вищій школі до початку XX ст. Окрім широко представленого 

фактологічного матеріалу, узагальнених оцінок, робота цінна спробою 

знайти подібності між російською і західноєвропейською системами освіти, а 

також проаналізувати відмінності на загальнодержавному й регіональному 

рівнях. Історик зв’язував перспективи політичного й державного 

перетворення Росії з розвитком освіти й науки. П. Мілюков уперше в 

російській історіографії обґрунтував ліберальну концепцію еволюції вищої 

школи Росії і визначив активну роль суспільно-педагогічного руху в процесі 

переходу до розвитку демократичної моделі.  

Особливий науковий інтерес викликає праця В. Іконнікова «Досвід 

російської історіографії» (1892) – перша фундаментальна розвідка з 

російської історіографії, яку можна вважати енциклопедією з 

джерелознавства, історіографії та бібліографії російської історії, що охоплює 

період від створення Російської держави і до XIX ст. включно. 

Дослідницький інтерес викликають праці Д. Багалія (1899), 

М. Володимирського-Буданова (1874), В. Григор’єва (1900), Є. Пєтухова 

(1902) та ін. Ці автори проаналізували відомості щодо виникнення 

університетів, організації освітнього процесу, діяльності предметних кафедр, 

історичні аспекти відкриття допоміжних навчальних закладів, 

охарактеризували методики викладання в цих навчальних закладах. 

Ґрунтовним аналізом розвитку науки і традицій викладання дисциплін у 

дореволюційних університетах характеризується історіографічне 

дослідження В. Бузескула (1911).  

Специфіка розвитку вищої школи в Росії, її найважливіша роль в 

еволюції соціуму і актуальні завдання її перебудови окреслені у працях 
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видатних науковців, діячів народної освіти і викладачів вищої школи: 

В. Вахтерова (1907), С. Гессена (1923), І. Гревса (1918), П. Каптерєва (1885), 

М. Карєєва (1987), B. Ключевського (1959), A. Корнілова (1993), 

Д. Менделєєва (1904), О. Нечаєва (1910), Л. Петражицького (1907), 

М. Пирогова (1861), C. Платонова (1921), С. Соловйова (1997), 

К. Ушинського (1861), М. Чехова (1912) та ін. Ці автори розглядають історію 

російської народної освіти і вищої її ланки як складний і суперечливий 

процес, в основі якого лежать полярні ідеї бюрократії і суспільно-

педагогічного руху. 

Основними тенденціями історіографії освіти радянського періоду була 

фундаментальна залежність від ідеології і замкненість для діалогу з 

науковими опонентами. Було знівельовано історіографічні традиції вивчення 

вищої освіти як складової суспільного життя Росії, що були закладені 

дослідниками дореволюційного періоду. Однак у зв'язку з необхідністю 

забезпечення престижу країни в умовах проведення СРСР активної 

зовнішньої політики у 30-х рр. XX ст. в офіційних колах були вжиті заходи, 

спрямовані на активізацію культурного життя країни. У цей час вийшли 

друком праці Є. Космінського (1963) і М. Корбута (1930) про наукову і 

навчальну діяльність російських університетів у дореволюційний період. 

Слід зазначити, що в радянський період систематизований 

фактологічний матеріал з історіографії університетської освіти із 

дотриманням хронологічних послідовностей був представлений авторами 

багатотомного історіографічного видання за редакцією М. Нечкиної «Нариси 

історії історичної науки в СРСР» (1966), що характеризують державну 

політику у сфері освіти дореволюційного періоду, особливості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, зв’язок російських учених із зарубіжними 

дослідниками. Першим досвідом узагальнюванного дослідження з історії 

університетської освіти була праця О. Бутягіна і Ю. Салтанова 

«Університетська освіта в СРСР» (1957), в якій автори визначили найбільш 

прогресивні здобутки російських університетів дореволюційного періоду. 
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Серед досягнень відзначено зв’язок між навчальною діяльністю і науковою 

роботою, впровадження практичних елементів в освітній процес, створення 

при університетах наукових товариств з метою розвитку вільної наукової 

творчості, пропаганду наукових знань серед широких верств населення, 

організацію навчальних диспутів, самоврядування та виборність керівних 

органів вищих навчальних закладів. 

Наукову цінність для нашого дослідження представляє праця 

Р. Киреєвої: «Вивчення вітчизняної історіографії у дореволюційній Росії з 

середини XIX століття до 1917 р.» (1983). Автор уперше присвятила 

монографію історії вивчення російської історіографії істориками 

дореволюційної Росії: С. Соловйовим, К. Бестужевим-Рюміним, 

В. Іконніковим, В. Ключевським, П. Мілюковим, А. Лаппо-Данилевським та 

ін. Автор аналізує історіографічну спадщину минулого, виокремлює основні 

тенденції розвитку російської історіографії з часу становлення цієї наукової 

дисципліни до початку XX ст. В її наукових працях, присвячених 

В. Ключевському і К. Бестужеву-Рюміну, проаналізовано проблеми 

викладання в університетах Росії, концептуальні ідеї видатних учених, 

результати їхньої професійної діяльності, методики викладання курсів та 

елементи лекторської майстерності. Питання освіти порушені у джерелах, 

присвячених розвитку освітніх систем і стану інтелігенції, В. Лейкиної-

Свірської (1971), яка ґрунтовно дослідила специфіку діяльності 

професорсько-викладацького складу в університетах дореволюційного 

періоду. 

Із середини 90-х рр. ХХ ст. в російській історіографії розпочався новий 

етап, який характерний прагненням науковців до більш об’єктивної оцінки і 

плюралізму наукових позицій. Серед узагальнюваних робіт з історії вищої 

освіти Росії необхідно відзначити колективну працю В. Садовничого, 

В. Белокурова, В. Сушко, Е. Шикіна «Університетська освіта: запрошення до 

роздумів» (1995); розвідку В. Шаповалова «Вища освіта у системі культури» 

(1996). У зазначених працях акцентується увага на тому, що становлення й 
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розвиток вищої освіти в Росії детерміновані специфікою еволюційних 

процесів у російській культурі. Взаємодія держави і академічної 

громадськості сприяла становленню специфічної моделі університетів Росії з 

урахуванням досвіду західноєвропейських університетів і національної 

специфіки. Автори відзначають прагнення С. Уварова поєднати в системі 

освіти Росії європейські ідеї і традиції російської соціально-політичної 

системи.  

У цей період становлення російської історіографії набуває актуальності 

культурологічний підхід до аналізу діяльності університетів, що дозволяє 

розглянути ментальні засади університетського середовища. У радянській 

історіографії питання підготовки педагогічних кадрів досліджувалися 

набагато ґрунтовніше, ніж у попередні періоди. Автор монографії 

«Педагогічна освіта в Росії» Ф. Паначин (1979) зазначає, що зміст 

педагогічної освіти було структуровано на основі здобутків Петербурзької 

академії наук, оскільки вона була центром науки, просвітництва, культури і 

педагогічної освіти Росії. Дослідник відносить зародження професійної 

педагогічної освіти Росії до кінця XVIII ст., коли було чітко визначено 

функції педагога у вихованні молодого покоління. 

Єдиним навчальним закладом, що готував учителів для народних 

училищ у першій половині XIX століття, був Санкт-Петербурзький Головний 

педагогічний інститут. Його історія викладена у двох працях – «Описі 

Головного педагогічного інституту» (1856) і «Короткому історичному огляді 

дій Головного педагогічного інституту» (1859), виданих у друкарні Академії 

наук. У цих збірниках знайшли відображення основні питання підготовки 

фахівців, зміни управління, структури, фінансового стану. У додатку 

вміщено поіменний список випускників за роки функціонування інституту із 

зазначенням місця їх розподілу після випуску. Історія Педагогічного 

інституту доповнюється відомостями П. Плетньова (1844), В. Григор’єва 

(1900). У працях М. Сухомлинова порушується питання про відкриття 

Головного педагогічного інституту в Санкт-Петербурзі (Сухомлинов, 1889). 
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У своїх працях («Дослідження і статті російської літератури і освіти» (1889) у 

2-х томах та «Історія Російської Академії» (1882)) М. Сухомлинов детально 

проаналізував питання прийняття та реалізації нового освітнього 

законодавства за часів Олександра І. 

У радянській історіографії означена проблема розглядається в роботах 

Ю. Марголіса, Г. Тішкіна «Нариси з історії університетської освіти в 

Петербурзі в кінці XVIII – першій половині XIX ст.» (1988) і Л. Додон (1957) 

у контексті вивчення діяльності Санкт-Петербурзького університету. 

Окрему групу досліджень, яку можна віднести до узагальнювальних, 

становлять роботи, що характеризують стан і розвиток шкільної освіти у 

період правління Катерини ІІ і Олександра I. У праці А. Воронова 

«Ф. Янкович де Мірієво, або Народні училища при імператриці Катерині ІІ» 

(1858) подаються відомості про Учительську семінарію – перший 

педагогічний навчальний заклад, що готував учителів для народних училищ 

(Наставления, записки, письма, 1874). Окрема робота «Історична повість про 

учительські семінарії та Педагогічний інститут до перейменування його у 

Санкт-Петербурзький університет» написана професором Є. Зябловським 

(1833), викладачем цього закладу, що тричі змінював назву (Петербурзька 

вчительська гімназія, Педагогічний інститут, Санкт-Петербурзький 

університет).  

Особливу групу становлять праці істориків педагогіки, які у своїх 

творах звертають увагу на становлення дидактики і методики навчання, 

розвиток системи освіти взагалі, виділяючи окремі аспекти педагогічної 

освіти. Ґрунтовне значення мають праці авторів другої половини XIX – 

початку XX ст., а саме: П. Редкіна «Сучасні педагогічні замітки» (1863a); 

К. Ушинського «Про народність у громадському вихованні» (1988), «Про 

користь педагогічної літератури» (1857), «Людина як предмет виховання» 

(1950), Л. Модзалевського «Нарис історії виховання і навчання з 

найдавніших до наших часів» (2000); Д. Семенова «Нариси початкової 

народної освіти у Росії» (1891). 
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Вагоме місце у дореволюційній історіографії займають публікації 

учених-педагогів, письменників, учителів-практиків, земських діячів, 

газетних і журнальних публіцистів, чиї праці відображали суспільні погляди 

на проблеми розвитку початкової народної освіти. У своїх працях 

М. Пирогов (1861), К. Ушинський (1950), Д. Менделєєв (1904) та ін. 

пропонували альтернативні методи та шляхи вдосконалення системи 

російської освіти, значна частина яких знайшла відображення у нормативно-

правовій базі реформ.  

У другій половині XIX ст. найбільш значний внесок у розробку 

концептуальних основ вчителя-майстра здійснили видатні діячі народної 

освіти, російські педагоги В. Водовозов (1958), М. Демков (1894), 

С. Миропольський (1875), В. Острогорський (1867), П. Редкін (1863b), 

М. Пирогов (1861), В. Стоюнін (1911a), Д. Тихомиров (1911), К. Ушинський 

(1861) та ін. Саме їхні теоретичні напрацювання стали основою 

концептуальних засад становлення російської системи освіти, підготовки 

вчителя, який повинен володіти зразковими особистісними і професійними 

якостями. 

Було опубліковано окремі томи, авторами яких були провідні 

дослідники у сфері народної освіти: П. Каптерєв «Дидактичні нариси» (1885), 

«Історія російської педагогіки» (1915); М. Демков «Історія російської 

педагогіки» (1909); М. Вессель «Нариси про загальну освіту і система 

народної освіти в Росії» (1959); О. Медведков «Коротка історія російської 

педагогіки в культурно-історичному висвітленні» (1916); М. Чехов «Типи 

російської школи в їх історичному розвитку» (1923); Г. Фальборк, 

В. Чарнолуський «Народна освіта Росії» (1900); Є. Мединський «Історія 

педагогіки у зв'язку з економічним розвитком суспільства» (1938); 

І. Свадковський «Робоча книга з історії педагогіки» (1930) та ін. 

Важливе місце в історіографії освіти початку XX ст. займають праці 

про вчителя авторів ліберального спрямування Г. Фальборка і 

В. Чарнолуського (1899). За їх редакцією вийшли численні збірники 
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документів щодо народної освіти, діяльності учительських семінарій, 

початкових училищ. У монографіях «Вчительські суспільства, класи, курси 

та з’їзди» (1901), «Підсумки громадської думки у галузі освіти» (1906) та ін. 

розглядається розвиток учительства як особливої професійної групи в усій 

сукупності різноманітних відносин. 

Перші спроби науково-теоретичного осмислення соціальної ролі 

вчителя здійснено видатними науковцями, діячами народної просвіти 

К. Вентцелем (1923), П. Блонським (1936), В. Вахтеровим (1907), 

П. Каптерєвим (1885), М. Рубінштейном (1922), С. Шацьким (1962) та ін. Ці 

автори розглядають історію народної освіти як складний і суперечливий 

процес, в основі якого лежить антагонізм цінностей бюрократії і суспільно-

педагогічного руху. Критикуючи урядову політику в галузі освіти, 

дослідники пропонують принципово нові підходи до побудови нової школи, 

підготовки творчого вчителя. 

Історіографія кінця XIX – початку XX ст. (період розвитку основних 

ідей щодо проблем суспільно-державного характеру і національних 

особливостей підготовки вчителя) представлена доробками вчених і діячів 

російської педагогічної школи: В. Вахтерова (1907), П. Каптерєва (1905), 

В. Ключевського (1990a), Л. Модзалевського (2000), Г. Фальборка (1900), 

М. Чехова (1912) та ін. Історіографія цього періоду характеризується 

рефлексивним аспектом, оскільки відбувалась взаємодія педагогіки з іншими 

галузями гуманітарного знання, осмислення змісту, зв’язку загальних і 

спеціальних методологічних принципів, відбувалося становлення теорії і 

методики професійної освіти як самостійного напряму педагогічної думки.  

Найбільш плідними щодо видання систематизованих праць стали 50–

80-ті рр. ХХ ст., зв’язані з обґрунтуванням радянської концепції історії освіти 

в Росії. Ці праці характеризуються неоднозначністю: з одного боку, 

серйозними науковими підходами до аналізу фактичного матеріалу, з 

іншого – певними ідеологічними рамками, які спотворювали наукові оцінки. 

Значну цінність представляють праці про підготовку вчителів: 
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Г. Жураковського (1978) «З історії освіти у дореволюційній Росії» і 

Є. Зейлінгер-Рубінштейна (1978) «Нариси з історії виховання і педагогічної 

думки». У 90-х рр. XX ст. було опубліковано праці, в яких розглядається 

історична ретроспектива розвитку російської освіти. Такі праці, як «Четверта 

шкільна реформа у Росії» Е. Днепрова (1998) і «Всесвітня історія педагогіки» 

Б. Корнетова (2009), розкривають проблему цивілізаційного підходу в 

історичному поступі освіти. 

Вагомим джерелом дослідження проблем педагогіки, психології та 

народної освіти є науково-педагогічні журнали, в яких висвітлювалися 

найрізноманітніші питання педагогічної теорії і практики. У журналах була 

представлена хронологія народної освіти, діяльність Міністерства народної 

просвіти, різних громадських організацій, з'їздів працівників народної освіти, 

шкільної практики. У багатьох часописах детально подано бібліографію і 

критичний огляд педагогічної, методичної, навчальної, дитячої та науково-

популярної літератури.  

Журнал «Періодичний твір про успіхи народної освіти» видавався до 

1817 р. з деякими перервами, до 1828 р. під назвами – «Журнал 

Департаменту народної просвіти» (1821–1823 рр.) і «Записки, видані 

Департаментом народної просвіти» (1825–1828 рр.). Цей журнал був 

попередником найстарішого в Росії періодичного видання з питань народної 

освіти, відомого під назвою «Журнал Міністерства народної просвіти», що 

видавався неперервно з 1834 по 1917 рік. Тривалий період редактором 

журналу був К. Ушинський (1860–1863 рр.), який значно змінив зміст 

журналу. За його редагуванням часто публікувалися статті з педагогіки і 

дидактики, а також із суміжних з ними наук – фізіології і психології. У 

журналі за цей період з’явилися переклади творів І. Песталоцці, 

Ф. Дістервега, а сам К. Ушинський опублікував статтю «Проект учительської 

семінарії» (1861) та ін. 

У 1833 р. розпочато видання першого «Педагогічного журналу» 

відомих на той час педагогічних діячів О. Ободовського, Є. Гугеля і 
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Д. Гур’єва, але у 1834 р. випуск журналу було припинено. Напередодні 

реформ 60-х років XIX ст. з’являються нові журнали: «Російський 

педагогічний вісник» (1857 р.) М. Вишнеградського, відомого діяча з 

організації жіночої освіти у Росії, «Журнал для виховання» (1857 р.) 

О. Чумикова (у 1860 р. видавався під назвою «Виховання»). 

У середині XIX ст. виходять друком нові журнали: «Учитель» (1861 р.), 

«Ясна Поляна» (1862 р.), «Педагогічний збірник» (1864 р.), «Народна школа» 

(1869 р.). Одним із авторитетних педагогічних видань 60–70-х рр. ХІХ ст. був 

педагогічний журнал для наставників і батьків – «Учитель» (1861–1870 рр.). 

У журналі друкувалися статті про фізичну і духовну природу людини 

(включаючи психологію, етику, логіку), статті з педагогіки та історії 

виховання, а також теоретичні матеріали з різних наук, необхідних учителю; 

публікувалися статті з питань дидактики, методики, практики викладання; 

критико-бібліографічні, педагогічно-хронологічні матеріали та ін.  

У 70–80-х рр. XIX ст. з’являються журнали «Сім'я і школа» (1871 р.), 

«Педагогічний листок» (1871 р.), «Російський початковий учитель» (1880 р.). 

З 1890 р. виходять друком найбільш популярні і представницькі видання 

«Російська школа» у Петербурзі і «Вісник виховання» у Москві. З 1892 р. у 

Санкт-Петербурзі видається педагогічний і науково-популярний журнал 

«Освіта» за редакцією В. Сиповського.  

У XX ст. виходять нові педагогічні журнали: «Вільне виховання» 

(1907 р.), «Педагогічний огляд» (1912 р.) і «Педагогічний вісник» 

Московського навчального округу (1911 р.). З 1911 р. видається щотижнева, 

популярна серед учителів педагогічна газета «Школа і життя» за редакцією 

Г. Фальборка.  

У радянський період з’явилися журнали «Радянська педагогіка», 

«Народна освіта», «Питання психології», «Педагогіка», які висвітлювали ідеї 

розвитку педагогічної майстерності вчителя. Починаючи з 1950 р. та 

впродовж 50-х рр. на сторінках популярного серед учителів журналу 

«Радянська педагогіка» відбувається дискусія науковців щодо принципів і 
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методів навчання. Дидактики-гуманісти розглядають педагогічну 

майстерність учителя як «мистецтво навчання», що дозволяє зробити урок 

захоплюючим, творчо орієнтованим.  

У радянський період продовжується комплексне вивчення проблем 

народної освіти Росії XIX – початку XX ст. Результатом цієї роботи стали 

праці Ш. Ганеліна (1957), Ф. Гоноболіна (1965), М. Гончарова (1954), 

М. Ескіна (1955), М. Константинова (1953), В. Смірнова (1954), 

В. Струмінського (1958), М. Шабаєвої (1981), П. Шимбірьова (1954), в яких 

особлива увага приділяється педагогічній освіті та особистості вчителя. 

Проблеми формування й удосконалення педагогічної майстерності 

широко представлені у працях педагогів радянського періоду: О. Абдулліної 

(1990), Ю. Азарова (1961), Ф. Гонобліна (1965), В. Загв’язинського (1987), 

І. Зязюна (1989), В. Кан-Калика (1987а), М. Кухарєва (1996), 

Н. Кузьміної (1972), В. Сластьоніна (1976), Л. Спіріна (1994), О. Щербакова 

(1967) та ін., які вважають, що найважливішою умовою розвитку 

педагогічної майстерності є творча, заснована на неперервному 

вдосконаленні, педагогічна діяльність.  

В утвердженні тенденції «повернення до дитини» важливе значення 

відігравали психолого-педагогічні дослідження з проблеми розвитку дитини 

у процесі навчання Д. Богоявленського (1966), Л. Божовича (1997), 

П. Зінченка (1959), О. Леонтьєва (1985), Б. Теплова (1985) та ін. На основі 

психологічних досліджень Д. Богоявленського (1966), Н. Менчинської (1952) 

осмислювалися основні аспекти проблемних ситуацій, педагогічних задач, 

актуалізувалося питання використання дослідницького методу, що за своєю 

природою вирізнявся творчістю та емоційністю.  

У 1956 р. опубліковано колективну працю «Педагогіка: підручник для 

педінститутів» за загальною редакцією відомого науковця у сфері теорії та 

історії педагогіки І. Каїрова, який обіймав посаду Президента АПН Росії з 

1946 по 1967 рр. Це був перший радянський підручник з педагогіки, де в 

розділі «Вчитель радянської школи» автор визначив педагогічну 
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майстерність як синтез ідейної спрямованості, загальної культури, 

професійних знань і професійного досвіду вчителя.  

У 1967 р. вийшла друком праця Б. Ананьєва й Н. Кузьміної «Нариси 

психології праці вчителя» (1967), де автори пропонують п’ять рівнів 

педагогічної майстерності, шкалу оцінювання продуктивності педагогічної 

діяльності.  

Варто зазначити, що у 60–80 рр. ХХ ст. значна кількість наукових 

пошуків присвячена дослідженню проблем педагогічної майстерності 

вчителя. Так, у монографії Д. Самуйленкова «Майстерність, педагогічний 

такт і авторитет учителя» (1961) теоретично обґрунтовано особливості 

педагогічної майстерності, етики, такту і авторитету вчителя як елементів 

педагогічної культури. Ф. Гоноболін у нарисах з психології радянського 

вчителя «Книга про вчителя» (1965) пише про те, що вирішальним фактором 

успіху педагогічної роботи є особистість учителя, тобто різноманіття його 

психологічних характеристик.  

У 60–70-х рр. ХХ ст. П. Єршов (1972), В. Букатов (2001) досліджували 

акторську майстерність, теорію дій К. Станіславського у контексті 

педагогічної діяльності, мімічної і пластичної виразності педагога. 

О. Леонтьєв (1975), О. Бодальов (1996), В. Кан-Калик (1987b), М. Никандров 

(2005) проводили теоретичні та прикладні дослідження у сфері психології 

педагогічного спілкування. Результати цих досліджень систематизовано у 

навчальних посібниках Г. Селевка «Сучасні освітні технології» (1998); 

Н. Щуркової «Педагогічні технології» (1998); Д. Ікеди, В. Садовничого «На 

рубежі століть: діалоги про освіту й виховання» (2004) та ін. 

У 70–80-х рр. ХХ ст. у зв’язку з необхідністю вдосконалення системи 

професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя з метою 

формування педагогічної майстерності і педагогічної техніки науковців 

зацікавила проблема педагогічних технологій (І. Зязюн (2001), В. Кан-Калик 

(1987а), І. Харламов (1992), Н. Щуркова (1998) та ін.). Технологічний підхід 
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до процесу навчання і виховання залишається предметом гострих дискусій 

протягом усього ХХ ст.  

Історіографічні розвідки свідчать, що у 80-х рр. ХХ ст. – у період нових 

соціально-економічних реформ – особлива увага приділялася змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних 

навчальних закладах. У «Нарисах історії школи і педагогічної думки народів 

СРСР (1961–1986 рр.)», опублікованих за редакцією Ф. Паначина та 

М. Колмакової (1987), зазначається, що з 1985 р. у педагогічних закладах 

освіти запроваджено неперервну педагогічну практику з І по ІV (V) курс для 

виховання у студентів стійкого інтересу до професії вчителя, потреби у 

педагогічній самоосвіті, формування професійних умінь і навичок у процесі 

розв’язання конкретних педагогічних задач, вироблення творчого, 

дослідницького підходу до педагогічної діяльності.  

Н. Тализіна у праці «Шляхи розробки профілю спеціаліста» (1987 р.) 

зробила висновок про те, що у моделі спеціаліста доцільно визначити основні 

системні завдання, які він буде розв’язувати упродовж професійної 

діяльності. Кожне завдання передбачає наявність конкретних умінь для його 

розв’язання, а кожне уміння призначене для розв’язання певної задачі. Таким 

чином, до визначення педагогічної майстерності вчителя було застосовано 

задачний підхід. 

Серед праць кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. значний інтерес 

становлять праці С. Вершловського. З-поміж найбільш відомих праць 

ученого, в яких розглядаються питання становлення професійної 

майстерності педагога і системи післядипломної педагогічної освіти, варто 

відзначити роботу «Учитель про себе і професію (1988). 

За редакцією І. Зязюна вийшов друком підручник «Основи педагогічної 

майстерності» (1987 р.; 1989 р.; 1997 р.), де наголошувалося на необхідності 

оволодіння студентами основами педагогічної майстерності з метою 

продуктивного опанування педагогічного фаху. 

З початку 90-х рр. ХХ ст. актуалізується ідея становлення якісно нової 

педагогічної освіти, результатом якої має стати формування здатності 
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майбутнього вчителя здійснювати неперервний загальнокультурний і 

професійний розвиток власної особистості та перетворення його на суб’єкта 

освітнього процесу. Нові підходи до професійно-педагогічної культури, 

обґрунтування вимог і структури особистісних якостей учителя-майстра 

знайшли відображення в узагальнювальних дослідженнях 90-х рр. ХХ ст: 

Ш. Амонашвілі (1991), Б. Бім-Бада (1994), О. Джуринського (1999), 

Г. Корнетова (1995), М. Никандрова (1990), В. Сластьоніна (1997), 

Ф. Фрадкіна (1994) та ін. 

У цей період з’являється монографічне дослідження О. Абдулліної 

«Загальнопедагогічна підготовка у системі вищої педагогічної освіти» (1990), 

де автор розкриває сутність загальних принципів професійно-педагогічної 

підготовки вчителя, а саме: системності й цілісності; взаємодії загального, 

особливого та індивідуального у змісті і методах підготовки; науковості; 

єдності теорії з практикою. Значення загальнопедагогічних знань 

О. Абдулліна (1990) визначає як методологічний фундамент, що допоможе 

вчителю опанувати педагогічну майстерність і виокремити в її структурі 

знання фундаментальних ідей, концепцій, законів і закономірностей розвитку 

педагогічних явищ.  

У 2000-х рр. проблема педагогічної майстерності залишається у центрі 

професійної уваги науковців. Серед численних навчальних посібників можна 

відзначити такі: Ю. Азарова «Таємниці педагогічної майстерності» (2004); 

О. Булатової «Педагогічний артистизм» (2001) і «Мистецтво сучасного 

уроку» (2008); А. Вескер «Тренінг акторської майстерності вчителя» (2002); 

Л. Даринської «Технології педагогічної майстерності» (2009), «Професійно-

педагогічна риторика» (2012); М. Корепанової, О. Гончарової, І. Лаврінець 

«Основи педагогічної майстерності» (2012); Н. Неудахіної «Основи 

педагогічної майстерності» (2009); А. Єршової, В. Букатова «Режисура 

уроку, спілкування і поведінки вчителя» (1998); С. Якушевої «Основи 

педагогічної майстерності» (2008) та ін. 

Ретроспективний аналіз історіографії свідчить, що еволюція поглядів 

щодо розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в історії прогресивної 
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педагогічної думки представлена у використанні понять «педагогічне 

мистецтво», «майстерність», «творчість», «педагогічна компетентність», 

«педагогічна культура». Підсумовуючи огляд праць із досліджуваної 

проблеми, необхідно зазначити, що в історіографії становлення й розвитку 

педагогічної освіти в Росії відповідно до еволюції прогресивних поглядів 

громадських діячів і освітян, на становлення теорії, методології, практики 

освіти Росії можна виокремити 4 періоди (рис.1.1.1).  

 

Рис. 1.1.1. Класифікація джерел дослідження 
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Законодавчі та нормативно-правові документальні 

матеріали (закони, циркуляри, маніфести, накази і 
постанови, статути, регламенти і положення, правила і 
програми навчальних закладів) 

 

Документальні архівні матеріали 

Матеріали з’їздів педагогічної громадськості, державних 

дум 

Матеріали періодичних видань (журнали, газети, 

збірники наукових праць) 

Праці істориків педагогіки, учених, педагогів, педологів, 

психологів, філософів, публіцистів, представників 

громадськості 

Довідникові та статистичні матеріали (звіти міністерства 

народної просвіти, звіти державних, громадських і 
приватних навчальних закладів, статистичні довідники, 
збірники та ін.) 

Мемуарна література (щоденники, записки, спогади 

державних і громадських діячів, представників 
університетської науки, вчителів, чиновників освітнього 
відомства) 

Інтерпретаційні хронологічні джерела (монографії, 

дисертації, наукові статті) 
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Перший період представлений роботами науковців і діячів освіти кінця 

XVIII – початку XIX ст. У цей період основу професійної освіти становили 

технічні, мореходні, гірничозаводські школи, у зв’язку з чим проблема 

підготовки викладачів для цих закладів сформувалась як основна вимога 

еволюційного розвитку освіти. У працях російських просвітителів 

(І. Бецькой, М. Новиков, В. Татищев та ін.) порушувалося питання 

викладання основ психологічних і педагогічних наук, приділена значна увага 

підготовці прогресивного вчителя, утверджуються моральні імперативи 

діяльності вчителя-вихователя, вперше вводиться термін «педагогіка», а сама 

педагогіка визнається самостійною наукою.  

Другий період історіографії становлення педагогічної освіти, 

підготовки вчителя-майстра, професіонала (перша половина XIX ст.) 

зв'язаний з науковою діяльністю К. Ушинського і його послідовників 

(В. Вахтерова, В. Водовозова, К. Єльницького, П. Каптерєва, Д. Семенова 

та ін.). У працях К. Ушинського було викладено нові ідеї щодо підготовки 

вчителя на основі християнської та педагогічної антропології і обґрунтовано 

методологічні підходи до вивчення історії педагогічної освіти 

(просвітницький максималізм щодо моральних вимог до особистості 

вихователя і співвідношення національних і загальнолюдських елементів з 

метою прогресивного становлення системи педагогічної підготовки). 

Означені методологічні орієнтири сприяли своєрідному науковому прориву в 

історії становлення професійної освіти Росії в другій половині XIX – на 

початку XX ст. 

Третій період історіографії теорії і практики професійної підготовки 

вчителя (кінець XIX – початок XX ст.) зумовлений появою досліджень 

учених і діячів російської школи: В. Вахтерова, П. Каптерєва, 

В. Ключевського, Л. Модзалевського, Г. Фальборка, М. Чехова та ін. Це був 

період концентрації основних ідей і дослідницького пошуку навколо проблем 

суспільно-державного характеру і національних особливостей професійної 

підготовки вчителя. Історіографія означеного періоду характеризується 
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рефлективністю наукового аналізу: посилюється взаємодія з іншими 

галузями гуманітарного знання, триває осмислення змісту, зв'язку загальних і 

спеціальних методологічних принципів педагогічної науки тощо. У цей 

період відбувається становлення теорії і методики професійної освіти як 

самостійної галузі педагогічного знання. 

Четвертий період історіографії становлення системи професійної 

підготовки вчителів у Росії (після жовтня 1917 р.) характеризується появою 

досліджень регіональних проблем, біографій і творчої спадщини педагогів-

демократів. У працях істориків освіти радянського періоду (Ш. Ганелін, 

Г. Жураковський, М. Константинов, Ф. Корольов, Є. Мединський, 

І. Свадковський, В. Смирнов та ін.) акцентується увага на вивченні 

життєпису, наукової діяльності, педагогічного досвіду педагогів, 

відзначається прогресивний поступ педагогічної думки ХІХ ст. щодо 

створення системи освіти з урахуванням принципу народності у педагогіці. 

Методологічні аспекти вивчення теорії та історії педагогічної освіти 

викладені в узагальнювальних працях 1990-х рр., присвячених розробці 

нових концепцій дослідження історії російської освіти. У монографіях, 

дисертаціях, численних публікаціях (Б. Бім-Бада, О. Джуринського, 

Е. Днепрова, Г. Корнетова, Г. Паначіна, Ф. Фрадкіна та ін.), які 

характеризуються проблемним викладом і дослідницьким плюралізмом, 

історія педагогічної освіти розглядається в культурно-історичному і 

цивілізаційному контексті, науковий інтерес сконцентрований переважно на 

проблемах ретроспективи вищої педагогічної освіти. 

Починаючи з 90-х рр. XX ст. – до початку XXI ст., в освітньому поступі 

було окреслено нові дослідницькі напрями, особливістю яких стали 

парадигмальні (аксіологічні, антропологічні, цивілізаційні) підходи до змісту 

і організації вищої педагогічної освіти в Росії. В історико-педагогічних 

дослідженнях означеного періоду розширюються уявлення щодо предмета 

історії педагогіки на міждисциплінарній основі, набувають 

інтердисциплінарного тлумачення поняття «професійна освіта», «педагогічна 
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освіта». Важливим стає обґрунтування методологічних засад історико-

педагогічних досліджень щодо ретроспективного аналізу історії педагогічної 

думки у поєднанні з історичним досвідом освітньої практики. 

 

 

1.2. Методологічні засади дослідження ідей розвитку педагогічної 

майстерності вчителя в Росії 

 

У сучасній педагогіці спостерігається позитивне прагнення до 

всебічного вивчення методологічного досвіду минулих років як системи 

суспільного й індивідуального знання, генерованого в науковій спадщині 

окремих учених-педагогів; до його аналітичного співвіднесення із 

загальнонауковими концепціями й підходами, з методологічними позиціями 

сучасної педагогічної науки. Наука немислима без постійної наступності, 

адже нове знання можна створити лише спираючись на раніше здобуті 

знання. Нині необхідно враховувати оновлення методологічних основ 

педагогіки в умовах відкритого діалогу між представниками різних 

соціально-філософських шкіл і гуманістичних течій громадсько-педагогічної 

думки, що виражається в розумінні сучасної реальності як епохи глобальних 

якісних змін у самих основах суспільного життя та свідомості.  

Провідні наукові ідеї сучасної методології історико-педагогічних 

досліджень розглянуто в працях російських і українських дослідників 

Л. Березівської (2015), М. Богуславського (2013), Н. Гузій (2007), 

Н. Гупана (2002), Н. Дем’яненко (2014), С. Золотухіної (2015), Г. Корнетова 

(207), Ф. Корольова (1967), В. Лугового (2014), З. Равкіна (1994), 

О. Сухомлинської (2005) та ін. Вагомий внесок у концептуальне оформлення 

фундаментальних основ педагогіки, розробку уявлення про її системну 

цілісність внесли М. Данилов (1972), В. Загв’язинський (1987), 

В. Краєвський (2001), М. Скаткін (1964), B. Шубинський (1987), які 

усвідомили необхідність філософсько-методологічного аналізу педагогічного 
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знання, ідеалів, норм і методів науково-педагогічної діяльності для розвитку 

педагогіки як науки. 

Обґрунтуванню методологічних підходів і засобів педагогічного та 

історико-педагогічного дослідження приділяли увагу О. Адаменко (2013), 

Б. Бім-Бад (2003), М. Богуславський (2013), В. Гінецинський (1997), 

О. Джуринський (2000), І. Зязюн (2013), Г. Корнетов, В. Курило (2015), 

О. Лавріненко (2012) та інші науковці, які сформулювали загальні 

методологічні вимоги до історико-педагогічного дослідження, запропонували 

критерії оцінювання стану педагогічної науки в той чи інший період її 

розвитку.  

Поняття «методологія» має різноманітні тлумачення, що спричиняє в 

педагогіці багато наукових суперечок. За визначенням С. Гончаренка (1997), 

методологія – це вчення про методи пізнання, сукупність прийомів 

дослідження, які застосовуються в певній галузі; вчення про науковий метод 

пізнання або систему наукових принципів, на основі яких вибудовується 

дослідження та здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, 

прийомів тощо. М. Данилов (1972) зазначає, що методологія педагогіки є 

системою знань про базові засади і структуру педагогічної теорії, принципи, 

підходи та способи здобуття знань, що відображають педагогічну дійсність. 

Наші розвідки дозволяють визначити, що науковці розглядають 

методологію як наукове пізнання, систему певних правил, принципів і 

операцій, форм і способів науково-пізнавальної діяльності як певну систему 

основоположних ідей. Найчастіше методологія педагогіки трактується як 

теорія методів педагогічного дослідження, а також як теорія для створення 

освітніх і виховних концепцій. Згідно із цими позиціями методологія 

педагогіки означає філософію освіти, виховання та розвитку, а також методи 

дослідження, які дозволяють створювати теорію педагогічних процесів і 

забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої 

інформації про педагогічні явища. Методологія педагогіки виконує такі 

функції: визначає способи отримання наукових знань, які відображають 
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постійно мінливу педагогічну дійсність (М. Данилов (1960); забезпечує 

всебічність отримання інформації про досліджуваний процес або явище 

(М. Скаткін (1960)); допомагає введенню нової інформації до фонду теорії 

педагогіки (Ф. Корольов (1967); забезпечує уточнення, збагачення, 

систематизацію термінів і понять у педагогічній науці (В. Гмурман (1967)); 

створює систему інформації, що спирається на об’єктивні факти та логіко-

аналітичний інструмент наукового пізнання (М. Скаткін (1964)). 

Е. Юдін (1978) виділив чотири рівні методологічного знання: перший 

(вищий) рівень – філософський, зміст якого становлять загальні принципи 

пізнання та категоріальний апарат науки загалом; другий – 

загальнонауковий, який є основою побудови концепцій, структури та змісту; 

третій – конкретно-науковий, що є підґрунтям методології існуючого знання; 

четвертий – технологічний, який виступає основою методології пошуку 

нового педагогічного знання. Найбільш загальними регуляторами, що 

входять до складу методологічного забезпечення педагогічного дослідження, 

виступають філософські положення. Науковий апарат філософії містить 

універсальні категорії для всіх наук (людина, культура, соціум, конфлікт, 

діяльність, суб’єкт, об’єкт), що проходять крізь призму педагогіки, 

осмислюються в конкретний історичний момент через висвітлення їх 

педагогічного змісту. У філософському енциклопедичному словнику 

методологія (від метод і грец. Logos – слово, поняття, вчення) визначена як 

система принципів і способів організації та побудови теоретичної і 

практичної діяльності, а також як вчення про цю систему (Шинкарук, 2002). 

Методологія, як сукупність філософських методів пізнання, охоплює 

індуктивний метод, раціоналістичний метод, діалектичний метод, 

феноменологічний метод, системний метод (Бобрышов, 2006).  

У наукових розвідках українських і російських дослідників професійну 

підготовку вчителя розглянуто з позицій сучасної філософії освіти та 

філософсько-психологічної концепції освіти (В. Андрущенко (2017), 

І. Бех (2003), І. Зязюн (2013), Г. Костюк (1989), В. Кремень (2017), 
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О. Леонтьєв (1975), С. Рубінштейн (1960), Г. Філіпчук (2016) та ін.); як 

неперервну професійну освіту вчителя (О. Аніщенко (2009), Т. Браже (1988), 

С. Вершловський (1988), В. Воронцова (1997), Л. Лук’янова (2014), 

Н. Ничкало (2014), І. Соколова (2015) та ін.); з позицій науково-

культурологічних закономірностей історико-культурного процесу 

(М. Бахтін (1979), О. Бондаревська, О. Гуревич, І. Ісаєв, О. Лосєв та ін.); як 

тенденції розвитку вищої педагогічної освіти (В. Луговий (2014), 

О. Мєщанінов (2011), С. Ніколаєнко (2007), В. Сластьонін (2002) та ін.); 

методології та теорії педагогіки (В. Загв’язинський (1987), І. Колесникова, 

Н. Коршунова, В. Краєвський, В. Сєріков, та ін.); методології історико-

педагогічних досліджень (М. Богуславський (1987), О. Джуринський (1999), 

Г. Корнетов (2009), М. Лукацький (2013), Л. Степашко (1999) та ін.).  

Важливим етапом і елементом нашого дослідження було звернення до 

методологічних підходів. Слід відзначити, що методологічний підхід 

зумовлює розуміння логіки та етапів розвитку педагогічного процесу, 

регламентує добір та інтерпретацію фактологічного матеріалу, закладає 

аксіологічні параметри оцінки досліджуваних історико-педагогічних явищ 

(Гузій, 2004).  

Визначаючи засади методології історико-педагогічного дослідження, 

С. Бобришев (2006) визначає систему методологічних підходів, умовно 

поєднуючи їх у групи: базові загальнонаукові підходи (системний, системно-

хронологічний, структурний, функціональний, історичний, логічний, 

синергетичний, комплексний, модельний та інші), що забезпечують 

необхідну якість дослідження відповідно до канонів історичної науки; 

парадигмальні, основу яких становлять визнані концепції й теорії, що 

розкривають різні аспекти детермінації суспільного розвитку людства 

(парадигмально-педагогічний, поліпарадигмальний, антропологічний, 

культурологічний, аксіологічний, цивілізаційний тощо), в основу яких 

покладена внутрішня логіка педагогічної думки, закономірності її 

функціонування. 
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Це дало нам підстави схарактеризувати методологічний підхід як 

гносеологічну цілісність, що включає дослідницькі установки стосовно 

об’єктів історико-педагогічної дійсності, а також методологічні засоби 

вивчення цих об’єктів. Методологічні підходи до найважливіших етапів 

історії педагогіки дозволили виявляти характер наступності педагогічної 

освіти, хронологічні межі еволюції педагогічних ідей; зробити обґрунтовані 

об’єктивні висновки й узагальнення щодо історико-педагогічної спадщини. В 

якості змістово-регулятивних принципів нами були прийняті імперативи 

наукознавства, соціології та філософії науки про соціальну природу та 

соціокультурну зумовленість наукового пізнання, опосередкованого 

культурним контекстом і духовною атмосферою конкретної історичної 

епохи.  

Важливого значення для розв’язання завдань нашого дослідження 

мають наукові розвідки, що стосуються розробки змісту системно-

хронологічного, історичного, антропологічного, цивілізаційного 

аксіологічного, культурологічного, парадигмального, компетентнісного, 

персоналістично-біографічного підходів.  

Нами виявлено, що, незважаючи на різні класифікації методологічних 

підходів, існує консенсус стосовно того, що використання в дослідженні 

певного з них та їх поєднання визначається особливостями об’єкта й 

предмета дослідження, специфікою завдань, які розв’язують на різних його 

етапах, а також їх здатністю взаємодоповнювати один одного. Одним із 

провідних методологічних підходів, з огляду на мету та завдання нашого 

дослідження, є системно-хронологічний підхід, який дає можливість 

простежити ґенезу розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя через її 

реконструкцію в соціальному, культурному, науковому контекстах у певний 

період часу. Застосування зазначеного підходу дає змогу пізнати історичні 

явища та спрогнозувати шляхи їх розвитку в майбутньому, визначити їх 

прогностичні тенденції. Системно-хронологічний підхід визначається 

п’ятьма основними принципами: цілісністю, ієрархічністю, структуризацією, 
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множинністю та системністю: принцип системності об’єднує всі інші 

принципи, оскільки передбачає, що кожен об’єкт може мати всі ознаки 

системи (Бобрышов, 2006).  

Системно-хронологічний підхід дозволяє також визначити тенденції й 

закономірності розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя, передбачає 

структурування об’єкта дослідження та виділення в ньому сукупності 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків, які перебувають у єдності (Кузьмина, 2002). 

Отже, побудова дослідження на основі системно-хронологічного підходу дає 

змогу простежити в чіткій послідовності динаміку появи нових педагогічних 

гіпотез, концепцій, теорій щодо розвитку ідей педагогічної майстерності 

вчителя в різні історичні періоди, сприяє розробці періодизації їх розвитку. 

Таким чином, застосування системно-хронологічного підходу дало нам 

можливість системно дослідити розвиток ідей педагогічної майстерності 

вчителя як процес, простежити динаміку структурних компонентів 

досліджуваного феномену на різних історичних етапах його розвитку, 

розкрити в історичній ретроспективі прогресивні й регресивні фактори, які 

впливали на розвиток педагогічної майстерності вчителя.  

Важливим методологічним принципом дослідження є системність. 

Поняття «система» визначається як множина взаємозв’язаних елементів, що 

утворюють певну цілісність, властивості якої є інтегративними. Педагогічній 

науці як системі притаманні всі ознаки системи: цілісність, структурність 

(можливість описання системи на основі встановлення її структури), 

взаємозалежність системи й зовнішнього середовища, ієрархічність, 

багатоваріантність описання (Бобрышов, 2006).  

Розробкою системного підходу в різні часи займалися 

С. Архангельський (1980), В. Беспалько, І. Блауберг (1997), 

Б. Гершунський (1997), В. Краєвський (2001), В. Сластьонін (1997), 

Е. Юдін (1978), які розглядають системний підхід як одну з форм 

загальнонаукового методологічного знання, зв’язаного з дослідженням 

об’єктів як систем. 
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Б. Гершунський (1997), аналізуючи характеристики великих систем, 

визначив їх головні ознаки: цілеспрямованість і керованість; складна 

ієрархічна структуризація; наявність інтегративних властивостей; 

багатозв’язність елементів; складні зв’язки, що постійно переплітаються; 

наявність інформативних зв’язків; багатокритеріальність; численність змін; 

конфліктність системи (наявність збуджувальних чинників, конкуруючих 

сторін); широке коло фахівців. Е. Юдін (1978) трактує системний підхід «як 

принципову методологічну орієнтацію дослідження, як кут зору, з якого 

розглядається об’єкт вивчення (спосіб визначення об’єкта), як поняття або 

принцип, який керує загальною стратегією дослідження» (с. 48). 

І. Блауберг (1997) визначає системний підхід як методологічну орієнтацію 

дослідження, яка ґрунтується на розгляді об’єктів вивчення у вигляді систем, 

тобто сукупності елементів, що зв’язані взаємодією і виступають як єдине 

ціле. 

В історико-педагогічному дослідженні системний підхід реалізується 

через сукупність принципів історичної науки, дотримання й поєднання яких 

може забезпечити науковість і достовірність у вивченні минулого. 

Зауважимо, що в контексті системного підходу важливим є інтегративний 

характер педагогічної майстерності вчителя, що базується на особистісній 

позиції фахівця та його ставленні до професії і предмета його діяльності, а 

також здатності й готовності розв’язувати професійні завдання на основі 

знань, освітнього та життєвого досвіду, цінностей і схильностей 

(Беспалько, 1990).  

Слід відзначити, що психологи й педагоги (В. Кан-Калік (1987), 

Н. Кузьміна (1961), Ю. Кулюткін (1990), М. Нікандров (2005), 

В. Сластьонін (2002), Л. Спірін (1981), Є. Шиянов (1996) та ін.) розуміють 

педагогічну майстерність як системну єдність теоретичної і практичної 

готовності вчителя до розв’язання педагогічних задач, яка характеризує його 

професіоналізм. Так, Н. Кузьміна (1970) до основних ознак системності 

відносить цілісність об’єкта дослідження і наявність залежності кожного 
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компонента системи від його місця та функції всередині системи. Науковці 

звертають увагу на наявність у системі інтегративних властивостей, які 

виникають унаслідок взаємодії її елементів, а також на структурованість, 

можливість описання системи через з’ясування її структури. До структури 

системи відносять такі складові: мету, функції, об’єкти системи; елементи, з 

яких складається об’єкт; властивості об’єктів, взаємодію елементів; наявність 

рівнів у системі та їх ієрархію; зовнішні умови (Никандров, 2007; 

Спирин, 1994).  

Використання системного підходу в процесі дослідження розвитку ідей 

педагогічної майстерності сприяє створенню системи педагогічної 

майстерності вчителя, яку ми розглядаємо як володіння вчителем 

професійними знаннями й педагогічною технікою, оскільки знання – 

компонент змісту освіти, а педагогічна техніка – компонент педагогічних 

засобів. Оскільки зміст професійної освіти складається не тільки зі знань, а й 

з умінь і навичок, то компонентом педагогічної майстерності слід уважати 

таку властивість особистості вчителя, як володіння професійними знаннями, 

вміннями й навичками. До педагогічних засобів належить не тільки 

педагогічна техніка як комплекс прийомів, а й методики та технології, тому 

компонентом педагогічної системи майстерності вчителя вважається така 

властивість особистості педагога, як володіння педагогічними засобами 

(методиками, технологіями, технікою) (Зязюн, 1989). Отже, система 

педагогічної майстерності має комплекс структурних і функціональних 

компонентів.  

Нами визначено такі компоненти системи педагогічної майстерності 

вчителя: мета; учні; педагогічна спрямованість особистості вчителя; зміст 

освіти; володіння вчителем професійними знаннями, вміннями й навичками; 

педагогічні засоби; володіння педагогічними засобами (методиками, 

технологією, технікою); критерії; оцінки.  

Одним із основних методологічних принципів дослідження ідей 

розвитку педагогічної майстерності виступає історичний підхід. Історизм як 
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загальнонауковий метод визначається як підхід до розуміння історії, що 

підкреслює унікальність кожної епохи. О. Лавріненко (2009) зазначає, що 

історичний підхід до сутності та змісту педагогічної майстерності в системі 

підготовки вчительських кадрів дає можливість дослідити шляхи її 

оновлення та творчого впровадження в практику сучасних вищих закладів 

освіти.  

У процесі дослідження становлять науковий інтерес причини 

виникнення історико-педагогічного явища, конкретний збіг обставин, що 

стали приводом для його розвитку, виявлення соціальних, політичних, 

культурних процесів, зв’язаних із досліджуваним явищем. Історизм і наукова 

об’єктивність, згідно з якими всі явища, поняття й категорії розглядаються з 

погляду їх походження, історичного розвитку і виключають примітивний 

погляд на педагогічні явища минулого, дозволяють рівноцінно розглянути 

вплив на розвиток педагогічної майстерності різних західноєвропейських 

наукових течій і вітчизняного громадянського суспільства. Історія розвитку 

особистості є своєрідним ключем до розуміння конкретної персоналії, в 

історії розвитку якої виявляється її сутність, оскільки людина настільки є 

особистістю, наскільки вона має свою історію, життєвий шлях, біографію 

(Бобрышов, 2006). 

Нами було з’ясовано, що на кожному історичному етапі суспільного 

розвитку, з огляду на провідну місію освіти, існувала певна парадигма, що 

була зразком і задавала модель побудови освітнього простору. Так, 

О. Сухомлинська (2003) зазначає, що парадигма – одне з ключових понять 

сучасної філософської науки, яке означає сукупність переконань, цінностей і 

технічних засобів, прийнятих науковим співтовариством (певна наукова 

традиція), а парадигмальний підхід в історії педагогіки – ґенеза теоретичних 

положень, що дає змогу науковцям і практикам виявити, сформулювати й 

описати цілісні моделі освіти.  

Поняття «парадигма» зв’язується з розвитком науки й асоціюється із 

загальновизнаним еталоном, є прикладом наукового дослідження, що 
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включає закон, теорію, їх практичне застосування тощо. Термін «парадигма» 

в науковий обіг запроваджено Т. Куном. У праці «Структура наукових 

революцій» (1962 р.) він зауважує, що парадигма – це сукупність 

фундаментальних досягнень у конкретній галузі науки, які задають 

загальновизнані зразки, приклади наукового знання, проблем і методів їх 

дослідження, визнаних науковим співтовариством основою його подальшої 

діяльності протягом певного часу. Парадигма – це правила тй стандарти 

наукової діяльності, прийняті в науковому співтоваристві. Старі парадигми 

заміняються новими (Kuhn, 1962). 

Застосування парадигмального підходу пов’язується з визначенням 

теоретичних і методологічних основ педагогіки в різні епохи (на різних 

етапах) її розвитку. Так, у 70–80-х рр. ХХ ст. у зв’язку з необхідністю 

вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя стає 

популярною професійно-технологічна педагогічна парадигма, об’єктивно 

зумовлена зміною соціально-економічної ситуації в Росії. В аспекті 

формування педагогічної майстерності вчителя почали розроблятися освітні 

та виховні педагогічні технології (В. Беспалько(1999), І. Зязюн (1997), 

В. Кан-Калік (1987), В. Пітюков (1997), І. Харламов (203), Н. Щуркова (1998) 

та ін.). У наукових доробках Г. Ільїної (1984), І. Ісаєва (1991), 

В. Міжерікова (2002), Н. Тализіної (1987) підкреслюється, що педагогічна 

майстерність зв’язана з технологією і визначається високим рівнем її 

володіння. Слід зауважити, що Н. Тализіна (1987) визначила педагогічну 

технологію як науку про майстерність у навчанні, що використовує системи 

раціональних способів для досягнення поставленої мети. І. Зязюн (2003) 

підкреслює, що стан і розвиток педагогічних систем у кожну епоху можна 

оцінювати за рівнем розвитку педагогічних технологій. Учений уважав, що, 

простежуючи динаміку процесів від індивідуальної майстерності, тобто 

мистецтва педагога, до усталених активних методів і форм освіти, можна 

визначити, що розвиток засобів учіння і зв’язаних із ними методик, 
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збільшення їхньої ваги у педагогічних системах від епохи до епохи 

стимулювали процес технологізації педагогіки.  

У підготовці педагогічних кадрів у цей період пріоритет надавався 

гуманістичним, особистісно-орієнтованим технологіям. Дослідник 

історіографії професійної підготовки вчителя В. Буткевич (1994) визначає, 

що основними тенденціями періоду 80–90-х рр. ХХ ст. були перехід від 

технократичної до індивідуально-творчої парадигми педагогічної освіти, 

гуманітаризація педагогічної підготовки вчителя, орієнтація на неперервний 

професійно-особистісний розвиток і саморозвиток учителя. Так, наприклад, у 

90-х роках ХХ ст. педагоги-новатори виокремили парадигму гуманної 

педагогіки співробітництва, співтворчості, що характеризувалася «суб’єкт-

суб’єктними» відносинами. Навчання на основі співтворчості створювало 

психолого-педагогічні умови для максимальної активності всіх учасників 

навчального процесу, дозволяло стимулювати самоосвіту і сприяло 

професійному становленню вчителя-майстра (Амонашвили, 1991).  

Основою парадигмального підходу до вивчення історії розвитку ідей 

педагогічної майстерності стала концепція розвитку науки та наукового 

знання Т. Куна. Відповідно до поглядів Т. Куна (1962), парадигма дозволяє 

долати труднощі в структурі знання, які з’являються внаслідок наукової 

революції і зв’язані з асиміляцією нових емпіричних даних, відтак 

педагогічна парадигма трактується як сукупність теоретичних і 

методологічних підходів, що визначають систему освіти, втілену в науку і 

практику на конкретному історичному етапі.  

Використання парадигмального підходу ґрунтується на положенні про 

те, що парадигма в педагогіці може діагностувати наявний стан педагогічної 

науки і практики, визначати перспективи їхнього розвитку, а також 

забезпечувати рефлексивний аналіз з метою реконструкції історико-

педагогічного досвіду. Метою такого аналізу стає розкриття загальних і 

конкретно-історичних форм існування освіти, їх генезису; трансформації 

успіхів і невдач; логіки розвитку; умов, тенденцій, напрямів; 
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закономірностей та альтернатив розвитку. Слід відзначити, що використання 

парадигмального підходу при вивченні ідей розвитку педагогічної 

майстерності вчителя дало можливість в основу періодизації розвитку 

педагогічної майстерності (середина ХVІІІ – кінець ХХ ст.) покласти не лише 

соціокультурні детермінанти, а й науково-педагогічні чинники, дослідити 

ґенезу й розвиток педагогічної майстерності в теорії та практиці освіти Росії 

в зазначений період як зміну наукових парадигм.  

Цивілізаційний підхід до предмета нашого дослідження забезпечив 

аналіз розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в просторі соціально-

культурних, політико-економічних процесів; дозволив осмислити цілі, 

засоби, механізми, умови й результати педагогічної дійсності минулого; 

проаналізувати педагогічні явища різних періодів; з’ясувати сутність 

значущих аспектів досліджуваної проблеми через призму базових цінностей 

світової цивілізації та системи відносин із суспільством (Корнетов, 1995).  

Антропологічний підхід, зв’язаний із розвитком системних знань про 

людину, пошуком нових освітніх стратегій і технологій з орієнтацією на 

розвиток особистості, зверненням до людини як до суб’єкта педагогічної 

реальності, дозволив простежити, як у різних соціокультурних, історичних 

умовах осмислювалися й розв’язувати завдання розвитку духовних 

властивостей і якостей людини як індивіда, особистості, індивідуальності 

(Бобрышов, 2006).  

Вагомий внесок у розвиток антропологічної педагогічної думки 

зробили українські філософи, педагоги Х. Алчевська (1906), 

Г. Ващенко (1911), І. Огієнко (1994), Г. Сковорода (2016), В. Сухомлинський 

(1976), К. Ушинський (1950) та інші, праці яких ґрунтуються на засадах 

свободи, ставлення до людини як до цілісної й неповторної цінності. 

Проблеми становлення й розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в 

історії освіти Росії, вивчення передумов теорії педагогічної освіти та 

проблеми підготовки вчителя-майстра у першій половині XIX ст. були 

представлені в науковій спадщині К. Ушинського та його послідовників 
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(В. Вахтеров (1913), К. Вентцель (1923), В. Водовозов (1958), П. Каптерев 

(1914), В. Острогорський (1985), Д. Семенов (1953) та ін.), які обґрунтували 

нові ідеї щодо підготовки вчителя на основі педагогічної антропології та 

методологічні підходи до вивчення історії педагогічної освіти.  

Наші розвідки свідчать, що антропологічний підхід визначає позицію 

дослідника щодо предмета дослідження, діалогу культур, традицій і 

новаторства, дозволяє визначити значення професійної діяльності 

конкретних педагогів-практиків, педагогів-учених у розвитку ідей 

педагогічної майстерності вчителя, механізми спадкоємності індивідуального 

стилю їхньої професійної діяльності. 

Слід зазначити, що для розв’язання дослідницьких завдань в історії 

педагогіки широко використовує знання інших наук. Г. Корнетов (1995) 

зауважує: «…історія педагогіки виявляється наукою історичною (адже 

розглядає педагогічні феномени минулого в процесі їх генезису та еволюції), 

культурологічною (оскільки розглядає їх у контексті функціонування й 

розвитку людської культури), соціологічною (оскільки розглядає їх у 

контексті історичної динаміки громадських інститутів, соціальних структур і 

відносин), антропологічною (адже розглядає їх у контексті дорослішання та 

розвитку людини в різних історичних умовах) тощо» (с. 22). 

Соціокультурні умови сучасного історичного періоду завдяки розвитку 

науки та науково-технічній революції вимагають від людини творчості в 

будь-якій сфері діяльності, здатності швидко реагувати на зміни, 

ініціативності, комунікабельності, різнобічного розвитку. Однією з тенденцій 

розвитку сучасної освітньої парадигми є перенесення низки функцій 

культури в освіту і навпаки, що зумовлює посилення ролі принципу 

культуровідповідності. 

На думку С. Бобришова (2006), сучасна педагогічна освіта є галуззю 

культури, що забезпечує готовність до трансляції культури на основі 

міжсуб’єктного обміну цінностями, знаннями, способами діяльності, 

досвідом самореалізації. Формується новий ідеал науковості, в якому 
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провідною цінністю стає здатність розв’язувати проблеми. Основою 

культурологічного підходу є тісний зв’язок культури, досвіду людства та 

виховання. Культурологічний підхід, заснований на тісному зв’язку 

культури, досвіду людини та освіти, уможливлює аналіз педагогічної освіти 

через призму культурологічних понять: культура, культурні цінності, 

культурні зразки, ціннісно-смислові системи. Такий підхід відкриває шлях 

для глибокого вивчення категорії «педагогічна майстерність» у культурно-

історичній ретроспективі, дозволяючи виявити зв’язки досліджуваних явищ 

із сьогоденням і майбуттям та реалізувати прогностичну функцію 

дослідження (Бобрышов, 2006, с. 44). 

Увагу сучасних науковців привертає аксіологічний підхід до історико-

педагогічного дослідження, який виявляє ціннісно-смислові орієнтири в 

історико-педагогічному досвіді, дозволяючи досліднику історії педагогіки 

визначити методологічну основу для вироблення критеріїв оцінки з 

подальшою екстраполяцією на сучасні проблеми освіти. На нашу думку, 

ідеали й цінності є ключовою ланкою в аналізі педагогічних явищ, а 

розуміння сутності цінностей на особистісно-смисловому рівні допомагає 

розкрити значення категорії «педагогічна майстерність» для аналізу явищ 

конкретної педагогічної реальності. Аксіологічний підхід притаманний 

гуманістичній педагогіці, оскільки гуманістична педагогіка розглядає 

людину як вищу цінність суспільства. Аксіологія може розглядатися як 

основа нової філософії освіти та методології сучасної педагогіки (Смирнов, 

Котова, & Шиянов, 1999). 

В. Сухомлинський (1961) стверджує, що для вчителя найголовнішим є 

вміння розуміти та відчувати дитячу душу, передавати учням свою емоційну 

й моральну культуру. Пріоритет смислів над метою, переживань дитини над 

технологічними, методологічними прийомами та засобами 

В. Сухомлинський (1961) уважає основою професійної майстерності вчителя. 

Як зазначають Б. Гершунський (1997), М. Нікандров (2007), З. Равкін (1994), 
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педагогічна аксіологія є галуззю педагогічного знання, що інтегрує 

філософію освіти, теорію виховання, дидактику, теорію й методику 

викладання у єдності наукового й практичного аспектів. Сучасні дослідники 

(О. Бондаревська (2000), І. Ісаєв (2002), В. Сєріков (1998), Є. Шиянов (1999) 

та ін.) формування ціннісних основ педагогічної майстерності зв’язують з 

аксіологізацією професійно-педагогічної підготовки вчителя – зміною 

зовнішнього управління процесом підготовки вчителя-майстра на внутрішні 

ціннісні фактори, тобто ставлення студентів до формування педагогічної 

майстерності як до особистої та суспільної цінності.  

Ми вважаємо, що структурні елементи педагогічної майстерності 

(гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічні 

здібності, педагогічна техніка) зв’язані аксіологічно, отже, є 

взаємозалежними і взаємозумовленими. Так, наприклад, гуманістична 

спрямованість утверджує найвищі духовні цінності, моральні якості та 

культурні норми поведінки педагога і являє собою ціннісне ставлення 

вчителя до педагогічної дійсності. Аксіологічний потенціал педагогічної 

майстерності кожного з її компонентів зумовлює постійний процес і 

результат творчого пошуку та знаходження ціннісно-смислових орієнтирів 

професійної діяльності вчителя. Ціннісно-смислові утворення вчителя є 

показником його професійної майстерності, а перетворення педагогічних 

цінностей на особистісні смисли професійної діяльності вчителя ініціює 

розвиток професійно-ціннісної мотивації. Аксіологічний підхід концентрує 

увагу на етапах становлення й розвитку ідей педагогічної майстерності 

вчителя на різних рівнях їх прояву: індивідуально-особистісному, 

професійно-педагогічному, громадському, державно-політичному, що 

детермінують ціннісні механізми розвитку суспільства взагалі (Смирнов, 

Котова, & Шиянов, 1999).  

Сьогодення характеризується створенням принципово нових 

інноваційних моделей підготовки вчителя-майстра, ядром яких уважається 
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готовність фахівця до системних змін у власній професійній діяльності. 

Інтегративною характеристикою такого фахівця є професійна 

компетентність. Розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя ґрунтується 

на інноваційних вимогах суспільства, освіти та науки, теоретичних 

положеннях культурологічного, компетентнісного підходів.  

Теоретичний концепт дослідження зв’язаний із визначенням поняття 

педагогічної майстерності, розглядом понятійно-термінологічного апарату 

системи, характерологічними ознаками феномену «педагогічна 

майстерність» і виділенням його структурно-змістових параметрів, 

установленням системотвірних підсистем (педагогічний професіоналізм, 

педагогічна культура та педагогічна творчість), що зумовлюють неперервний 

рух учителя до професійного зростання (Зязюн, Крамущенко, & Кривонос, 

2008).  

Компетентнісний підхід, який відображає уявлення про професійні 

риси вчителя, чинить позитивний вплив на розвиток інноваційних процесів у 

системі теорії та практики педагогічної освіти, дає можливість вносити 

корективи в процес розвитку педагогічних компетенцій учителя. Професійна 

майстерність, як ознака високого рівня професійної діяльності педагога, 

характеризується інноваційним підходом, спрямованим на постійне 

підвищення якості його діяльності, умінням працювати в умовах високого 

розумового та емоційного напруження, знаходити ефективне розв’язання 

педагогічних задач (Шкабара, 2005).  

Теоретичну основу професійної підготовки майбутнього вчителя до 

опанування педагогічної майстерності становлять положення та висновки 

теорій і концепцій компетентнісного підходу. Зокрема, Е. Зеєр (2000) уважає, 

що компетентність – це поглиблені знання та вміння їх актуалізувати, а 

також адекватне розв’язання педагогічних задач. С. Гончаренко (1993) 

визначив компетентність як сукупність знань і вмінь, необхідних для 

ефективної професійної діяльності, це вміння аналізувати, передбачати 
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наслідки діяльності, використовувати інформацію. Б. Гершунський (1997) 

звернув увагу на те, що компетентність людини зумовлюється рівнем і 

якістю її освіти, професійним досвідом та її особистісними властивостями, 

самовдосконаленням і творчим підходом до своєї справи. Слушною є думка 

Н. Ничкало (2008), яка підкреслює, що на кожному етапі життя людини 

процес формування професійної компетентності наповнюється новим 

змістом, новими організаційно-методичними формами й методами, новими 

потребами і відповідними підходами до інтегрування індивідуальних 

професійних, соціальних аспектів життєдіяльності. Професійну педагогічну 

компетентність І. Зязюн (1989) називає складником професіоналізму і 

«підвалиною професійної майстерності» (с. 14).  

Поняття «компетентність» має історично мінливий і динамічний 

характер. Відправним моментом у визначенні поняття «компетентність» 

вважається теорія професійної компетентності, розроблена 

А. Марковою (1990). Дослідниця визначає компетентність як єдність 

теоретичної і практичної готовності вчителя до здійснення педагогічної 

діяльності, розглядає означене поняття як індивідуальну характеристику 

ступеня відповідності праці вимогам професії, де на досить високому рівні 

здійснюються педагогічні дії, педагогічне спілкування, реалізується 

особистість учителя, досягаються вагомі результати у навчанні й вихованні 

(Маркова, 1990).  

Дослідники компетентнісного підходу Е. Зеєр (2000), І. Зимня (2006), 

А. Хуторськой (2003) головною серед ключових компетентностей уважають 

інформаційно-комунікаційну компетентність, що є компонентом загальної 

педагогічної культури викладача, найважливішим показником його 

професійної майстерності й включає в себе активне знання способів 

одержання та передання різноманітної інформації, володіння сучасними 

інформаційними технологіями, спирається на складну сукупність 
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професійних, методологічних і загальнокультурних знань і практичних 

умінь.  

І. Зязюн (1989) виділяє такі ключові компетентності: педагогічні 

(соціальна, комунікативна, загальнокультурна, когнітивна); загальні (мовна, 

мовленнєва, валеологічна, екологічна), додаткові компетенції (інформаційна; 

предметна та міжпредметна; психолого-педагогічна; науково-методична; 

конструктивно-технологічні; операційно-педагогічні; рефлексивно-

педагогічні; кваліметрична; креативна). 

На думку Н. Кузьміної (1970), до видів педагогічної компетентності 

належать: спеціальна компетентність у галузі дисципліни; методична 

компетентність у галузі способів формування знань, умінь і навичок учнів; 

психолого-педагогічна компетентність у сфері навчання; диференційно-

психологічна компетентність у сфері мотивів, здібностей, спрямованості 

учнів; рефлексія педагогічної діяльності, або аутопсихологічна 

компетентність. 

Отже, звернення до компетентнісного підходу зумовлено тим, що саме 

компетентність є найважливішим показником і умовою розвитку 

педагогічної майстерності вчителя. У контексті нашого дослідження 

компетентнісний підхід дає можливість чітко визначити логіку розвитку 

спеціальних професійних знань, умінь, навичок, що відповідають поняттям 

«педагогічна майстерність», «педагогічна культура», «педагогічний 

професіоналізм», «педагогічна творчість», «педагогічна технологія» і на 

основі визначення ключових, загальних і спеціальних професійних 

компетенцій забезпечує більш точне оцінювання рівня розвитку педагогічної 

майстерності вчителя.  

Одним із провідних методологічних підходів, з огляду на мету та 

завдання нашого дослідження, є історіографічний підхід, який допомагає 

визначити стан розробки проблеми в історико-педагогічній науці. 

Фундаментом наукових історико-педагогічних праць є історіографія 
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конкретної проблеми, що дає змогу визначити мету, завдання, наукову 

новизну дослідження. Сутність історіографічного підходу як 

загальнотеоретичного підґрунтя здійснення історико-педагогічних 

досліджень визначив Н. Гупан (2002). Учений уважає, що у вузькому 

розумінні це історіографія окремої проблеми (наприклад, розвитку школи, 

освіти, педагогічної думки тощо) або аналіз досліджень певного 

хронологічного періоду (декількох десятиріч, століття) (Гупан, 2002b).  

Історіографічний пошук дав можливість переконатися, що в науковій 

літературі накопичено певні напрацювання, зв’язані з дослідженням окремих 

аспектів розвитку педагогічної майстерності вчителя в Росії в історичній 

ретроспективі. Здійснений історіографічний огляд дозволив зробити 

висновок, що охарактеризовані дослідження сприяли введенню в науковий 

обіг нового концептуального підходу до трактування історико-педагогічного 

процесу, містили в собі змістовий фонд науково-достовірних положень і 

фактів, у тому числі й маловідомих. 

Слід звернути увагу на те, що опубліковані дані системно не 

висвітлюють динаміку й тенденції розвитку педагогічної майстерності 

вчителя в Росії. Цілісне і системне визначення педагогічна майстерність 

отримала завдяки дослідженням і досягненням наукової школи І. Зязюна. 

Учені довели, що на розвиток педагогічної майстерності вчителя впливають 

значущі процеси суспільного життя в різні історичні епохи; розвиток 

педагогічної майстерності відбувається завдяки впровадженню наукових 

досліджень і досягнень видатних педагогів, а також завдяки діяльності 

кожного педагога-майстра; педагогічна майстерність виявляється у 

професійній культурі, одночасно демонструючи загальний рівень культури 

нації; педагогічна майстерність спрямована на формування національно 

зумовлених рис особистості вихованця в конкретний історичний період 

розвитку держави (Гриньова, & Золотухіна, 2006; Лавріненко, 2009b). 
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О. Сухомлинська (2007b) зазначає, що педагогічна думка завжди 

персоніфікована, на ній лежить відбиток особистості її носія з його смаками, 

поглядами, віруваннями та уподобаннями. Саме тому аналіз праць і 

життєвого шляху педагогів, громадських діячів, які зробили вагомий внесок 

у розвиток педагогічної науки, залишається актуальним. Пізнання історії 

педагогіки як цілісного явища неможливе без поглибленого об’єктивного 

дослідження педагогічного минулого. Синтез і узагальнення результатів 

таких досліджень дають змогу виявляти загальнопедагогічні та історико-

педагогічні закономірності.  

Персоналістично-біографічний підхід становить сукупність вихідних 

теоретичних положень про особистість і практичні методичні засоби, які 

сприяють розумінню особистості як цілісності, вивченню й створенню умов 

для її саморозвитку та самоактуалізації. Цей підхід, запропонований у 

нашому дослідженні, сприяє введенню в науковий обіг нового осмислення 

історичних фактів і додаткового матеріалу до написання персоналій 

видатних педагогів, діячів вищої школи, наукова спадщина яких створює 

передумови для розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя. Зазначений 

підхід не тільки передбачає особистісну орієнтацію педагогічної діяльності, а 

й акцентує увагу на необхідності реалізації потреби людини бути 

представленою в життєдіяльності інших, виявитися в суспільному житті, 

самореалізуватися як особистість. Усе зазначене й зумовило використання у 

дослідженні персоналістично-біографічного підходу. Сутність названого 

підходу зв’язана з такими поняттями, як «персоналізм» і «персоналізація» 

(Лозовая, & Роговая, 2006).  

Існує декілька визначень цих понять – із позицій філософії, психології, 

соціальної психології, педагогіки. Так, наприклад, на думку Т. Рогової (2006), 

персоналізм визнає особистість первинною творчою реальністю і вищою 

духовною цінністю, заперечує можливість прогресу суспільства самого по 

собі. Тільки індивід є реальною персоною, яка здійснює нові дії. Тож головне 
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соціальне завдання полягає не в тому, щоб змінити світ, а в тому, щоб 

перетворити особистість, тобто сприяти її духовному самовдосконаленню. 

Саме самовдосконалення, саморозвиток є головним засобом 

самоствердження особистості. Відтак персоналізація є суспільно необхідною 

для людини, особливо для вчителя, як одна з основ формування й розвитку 

професійного статусу педагога, оскільки розвиток суспільства неможливий 

без зв’язку між учителем і учнями, між батьками й дітьми, без передання не 

лише знань, а й особистісних якостей учителя.  

Важливого значення для розвитку педагогічної майстерності вчителя 

набуває сучасний акмеологічний підхід, сутністю якого є вивчення 

особистості як цілісного феномена (індивід, особистість, індивідуальність); 

орієнтація людини на постійний саморозвиток і самовдосконалення; 

мотивація на високі досягнення; прагнення високих результатів, життєвих 

успіхів; орієнтація на творчу діяльність особистості на всіх етапах її 

неперервної освіти; створення необхідних умов для самореалізації її творчого 

потенціалу (Платонов, 1986). 

На сучасному етапі розвиток ідей професійної майстерності вчителя 

базується на акмеологічній концепції розвитку педагогічного 

професіоналізму, що визначає самостійну орієнтацію педагога на вершини 

професійної майстерності за допомогою продуктивної творчої діяльності; 

досягнення вершин професіоналізму шляхом самоорганізації особистості; 

моделювання та реалізацію професійної траєкторії зростання педагога. Слід 

зазначити, що, на думку Н. Кузьміної (1970), акмеологічний підхід створює 

умови для максимального прояву індивідуальності всіх учасників освітнього 

процесу, досягнення ними досконалості на доступному для кожного з них 

рівні.  

Методологічний концепт дослідження відображає взаємозумовленість 

наукових підходів до розгляду проблеми розвитку ідей педагогічної 

майстерності в Росії середини ХVІІІ – ХХ ст. (системного, компетентнісного, 

історіографічного, цивілізаційного, парадигмального, культурологічного, 
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персоналістично-біографічного, аксіологічного, акмеологічного) та 

методологічних принципів (науковості, об’єктивності, системності, 

природовідповідності, єдності теорії з практикою), які забезпечують 

теоретико-методологічне підґрунтя нашого дослідження. 

Специфіка дослідження, що передбачає вивчення значного історичного 

періоду (середина ХVІІІ – ХХ ст.), визначила вибір методів дослідження, 

зумовлених характером досліджуваного історичного матеріалу – теоретичної 

спадщини видатних учених, просвітницьких діячів, педагогів, наукових 

праць дослідників з історії педагогіки тощо. У роботі використовувалися 

методи історико-педагогічного дослідження: конструктивно-генетичний; 

історико-структурний; історичного моделювання; теоретичні методи (аналіз, 

синтез, аналогія, узагальнення, систематизація та ін.), які дозволили 

впорядкувати й систематизувати фактологічний матеріал з питань історії 

розвитку теорії та практики освіти, а також сприяли реконструкції 

теоретичних і практичних моделей вищої школи, що виникли в Росії в другій 

половині XVIII – на початку XX ст.; метод джерелознавчого аналізу архівних 

джерел і теоретичного аналізу історичної, філософської, психолого-

педагогічної наукової літератури; метод порівняльно-історичного аналізу, 

який дозволив виявити стан розробленості проблеми, визначити ключові ідеї 

дослідження; метод історико-ретроспективного аналізу, що забезпечив 

установлення відповідності між різноманіттям історичних фактів, їх 

загальноприйнятою інтерпретацією та предметом дослідження; метод 

історико-генетичного аналізу, спрямований на дослідження особливостей 

ґенези педагогічної майстерності вчителя, тенденцій розвитку та етапів 

формування теоретичних уявлень про педагогічну майстерність учителя в 

педагогічній думці середини XVIII –початку XX ст.; метод конструктивно-

генетичного аналізу, який допоміг актуалізувати педагогічні явища й події 

минулого, що мають теоретичну і практичну значущість для теорії та 

практики сучасної освіти (Бобрышов, 2006; Васильев, 1972; Кузьмина, 1970). 
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Використання цих методів сприяло отриманню нової інформації з уже 

відомих джерел (Таб.1.2.1).  

 

Таблиця 1.2.1 

Педагогічна майстерність у ракурсі сучасних методологічних підходів 

М
ет

о
д

о
-

л
о
гі

ч
н

і 

п
ід

х
о
д

и
 

Сутність підходів Результати застосування  

Х
р
о
н

о
л
о
гі

ч
н

и
й

 Дозволяє визначити тенденції та 

закономірності розвитку, 

передбачає структурування 

об’єкта дослідження. 

 

Простежено динаміку структурних 

компонентів досліджуваного феномену на 

різних історичних етапах його розвитку, 

розкрито в історичній ретроспективі 

прогресивні та регресивні фактори впливу на 

розвиток ідей педагогічної майстерності 

вчителя. 

С
и

ст
ем

н
и

й
 

Передбачає розгляд об’єкта 

вивчення як системи, виявлення 

певної множини її елементів, 

встановлення, класифікацію та 

впорядкування зв’язків між цими 

елементами, виділення 

системотвірних зв’язків, які 

забезпечують поєднання різних 

елементів у систему. 

Визначено інтегративний характер 

педагогічної майстерності вчителя, що 

базується на особистісній позиції фахівця та 

його ставленні до професії і предмета його 

діяльності, а також здатності та готовності не 

стандартно вирішувати професійні завдання 

на основі знань, освітнього та життєвого 

досвіду, цінностей і схильностей 

Іс
то

р
и

ч
н

и
й

 

Дає можливість дослідити 

виникнення, формування і 

розвиток об’єкта, його цілісного 

бачення. 

Допоміг виявити етапи, розробити й 

охарактеризувати періодизацію процесу 

розвитку ідей педагогічної майстерності 

вчителя у співвідношенні з розвитком 

системи педагогічної освіти в Росії; розкрити 

провідні тенденції й закономірності розвитку 

професійної майстерності вчителя. 

П
ар

ад
и

гм
ал

ь
н

и
й

 

Передбачає розгляд внутрішньої 

логіки розвитку педагогічного 

явища з точки зору виникнення, 

трансформації, взаємодії різних 

парадигм; визначення 

теоретичних і методологічних 

основ педагогіки в різні епохи 

(на різних етапах) її розвитку. 

Допоміг діагностувати стан педагогічної 

майстерності в даний період часу, 

забезпечити рефлексивний аналіз з метою 

реконструкції історико-педагогічного 

досвіду; дав можливість в основу 

періодизації розвитку педагогічної 

майстерності покласти науково-педагогічні 

чинники, дослідити ґенезу та розвиток 

педагогічної майстерності в зазначений 

період як зміну наукових парадигм. 
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Продовження таблиці 1.2.1 

Ц
и

в
іл

із
ац

ій
н

и
й

 Забезпечує аналіз розвитку ідей в 

просторі соціально-культурних, 

політико-економічних і освітніх 

процесів. 

Дозволив осмислити цілі, засоби, механізми, 

умови та результати педагогічної дійсності 

минулого; проаналізувати педагогічні явища 

різних періодів; з’ясувати сутність 

педагогічної майстерності через призму 

базових цінностей світової цивілізації та 

системи відносин із суспільством. 

А
нт

ро
п
ол

ог
іч

ни
й Дозволяє простежити різні 

соціокультурні, історичні умови 

осмислення та вирішення завдань 

розвитку духовних властивостей 

і якостей людини як індивіда, 

особистості, індивідуальності. 

Допоміг визначити значення професійної 

діяльності конкретних педагогів-практиків, 

педагогів-учених у розвитку ідей 

педагогічної майстерності вчителя, 

механізми спадкоємності індивідуального 

стилю їх професійної діяльності. 

К
у
л
ь
ту

р
о
л
о
гі

ч
н

и
й

 Уможливлює аналіз педагогічної 

освіти через призму 

культурологічних понять: 

культура, культурні цінності, 

культурні зразки, ціннісно-

смислові системи. 

Відкрив шлях для глибокого вивчення 

категорії «педагогічна майстерність» у 

культурно-історичній ретроспективі, 

дозволив виявити зв’язки досліджуваних 

явищ із сьогоденням і майбуттям та 

реалізувати прогностичну функцію 

дослідження. 

А
к
сі

о
л
о
гі

ч
н

и
й

 

Виявляє ціннісно-смислові 

орієнтири в історико-

педагогічному досвіді, дозволяє 

визначити методологічну основу 

для вироблення критеріїв оцінки 

з подальшою екстраполяцією на 

сучасні проблеми освіти. 

Дозволив виявити рівні прояву педагогічної 

майстерності: індивідуально-особистісний, 

професійно-педагогічний, громадський, 

державно-політичний, що детермінують 

ціннісні механізми розвитку суспільства 

взагалі. 

К
о
м

п
ет

ен
тн

іс
н

и
й

 

Відображає уявлення про 

професійні риси вчителя, 

позитивно впливає на розвиток 

інноваційних процесів у системі 

теорії та практики педагогічної 

освіти, дає можливість вносити 

корективи в процес розвитку 

педагогічних компетенцій 

учителя. 

Дав можливість чітко визначити логіку 

розвитку спеціальних професійних знань, 

умінь, навичок, що відповідають поняттям 

«педагогічна майстерність», «педагогічна 

культура», «педагогічний професіоналізм», 

«педагогічна творчість», «педагогічна 

технологія»; визначити ключові, загальні і 

спеціальні професійні компетенції; 

забезпечити більш точне оцінювання рівня 

розвитку педагогічної майстерності вчителя. 

Іс
то

рі
ог

ра
ф

іч
н
ий

 Допомагає визначити стан 

розробки проблеми в історико-

педагогічній науці і педагогічні 

погляди вчених минулого; 

описання педагогічних ідей 

конкретного історичного 

періоду. 

Дозволив проаналізувати і оцінити реальний 

доробок закладів вищої педагогічної освіти, 

творчий внесок наукових шкіл, окремих 

учених-педагогів, просвітників у розвиток 

ідей педагогічної майстерності вчителя 

досліджуваного періоду. 
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Продовження таблиці 1.2.1 

П
ер

со
н

ал
іс

ти
ч
н

о
-

б
іо

гр
аф

іч
н

и
й

 

Висвітлює особистість як 

ціліснісність в процесі її 

розвитку, саморозвитку та само 

актуалізації. 

Сприяв уведенню в науковий обіг нового 

осмислення історичних фактів і додаткового 

матеріалу щодо описання персоналій 

видатних педагогів, діячів вищої школи, 

наукова спадщина яких створила передумови 

для розвитку педагогічної майстерності 

вчителя. 

А
к
м

ео
л
о
гі

ч
н

и
й

 

Досліджує закономірності, умови 

і фактори самореалізації 

творчого потенціалу людини на 

шляху досягнення нею 

професійної майстерності; 

вивчає феноменологію, 

закономірності, механізми та 

способи розвитку людини в 

період її зрілості. 

Дозволив дослідити розвиток ідей 

професійної майстерності вчителя на базі 

акмеологічної концепції. 

 

Отже, теоретико-методологічні засади дослідження спрямували аналіз і 

обґрунтування ідей розвитку педагогічної майстерності вчителя як процес не 

ізольований, а зв’язаний з історичними особливостями Росії і здатний 

забезпечити науково-теоретичні узагальнення концепції розвитку 

педагогічної майстерності вчителя на основі багатого історичного досвіду та 

сучасних тенденцій розвитку європейського освітнього простору. Визначені 

методологічні підходи та методи педагогічного дослідження, їх 

конструктивно-генетичний аналіз засвідчили динамічні трансформації 

педагогічної майстерності – від елементарної орієнтації до цілісної, 

системно-структурної. Це дозволило розглянути феномен «педагогічна 

майстерність» як соціально-педагогічне явище, що становить систему 

суспільно і професійно зумовлених вимог (ціннісних, культурологічних, 

нормативних, етичних, професійно-педагогічних, компетентнісних та ін.), які 

забезпечують високопродуктивну професійну діяльність учителя. 
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1.3. Ґенеза ідей педагогічної майстерності в класичній зарубіжній 

філософсько-педагогічній думці зі Стародавніх часів до Нової доби 

 

В історії філософсько-педагогічної думки поняття «педагогічна 

майстерність» зазнавало впливу поглядів прогресивних зарубіжних 

філософів і педагогів, що полягало в екстраполяції в російську теорію і 

практику освіти досвіду європейських «нових шкіл», «нового виховання», 

нових експериментальних пошуків. Ідеї гуманістично-персонологічного 

підходу еволюціонували, про що свідчить аналіз сутності поняття 

«педагогічна майстерність» в історичному контексті (Гореєва, Гузій, & 

Мільто, 2009).  

Зазначимо, що до основних підходів історико-педагогічної науки 

належать конкретно-історичний, що передбачає виклад конкретних, чітко 

вивірених фактів історії освіти в широкому соціокультурному аспекті з 

подальшим їх аналізом. Згідно з принципом історизму наукові поняття і 

категорії розглядаються з погляду їх походження, історичного розвитку, що 

дозволяє рівноцінно охарактеризувати вплив на становлення педагогічної 

майстерності різноманітних західноєвропейських наукових течій з позиції 

вітчизняних громадських поглядів. Так, Б. Гершунський (1997) визначив 

принцип історизму одним із основних методологічних принципів наукових 

досліджень в галузі освіти і розкрив його сутність: «Історизм виступає як 

загальний принцип пізнання. Він орієнтує на те, щоб у процесі наукового 

передбачення простежувалися єдність, зв’язок різних етапів розвитку явища, 

що досліджується, з метою вивчення його генетичного аспекту» (с. 327). 

Загальнофілософський і системно-історичний підходи як 

методологічна основа нашого дослідження дали можливість проаналізувати 

зародження й розвиток ідей педагогічної майстерності періоду античних 

часів, Середньовіччя, Європейського Відродження, Просвітництва, де був 

закладений вагомий потенціал становлення вчителя-майстра і започаткована 

методологія педагогічної майстерності. Ретроспективний аналіз та 
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узагальнення історичного досвіду свідчать, що педагогічна майстерність 

учителя була предметом філософських досліджень ще в античний період, а 

поняття «виховне мистецтво» вперше було вжито його представниками як 

сукупність рис учителя, який володіє майстерністю виховання і навчання. 

Стародавні греки, софісти (вчителі мудрості, майстри) для характеристики 

осіб, які досягли певного успіху, професіоналізму, вживали термін 

«геврестес», тобто вмілий, досвідчений, вправний і звертались до людини як 

до особистості (Л. Мацько, & О. Мацько, 2003).  

Зв’язок між філософією і педагогікою позначився ще в епоху 

Стародавньої Греції: педагоги вивчали філософські проблеми, а філософи 

(Сократ, Платон, Аристотель та ін.) розглядали питання освіти, намагаючись 

здійснити філософське осмислення сутності навчання, виховання й розвитку 

особистості. Різні філософські школи Давньої Греції (платонізм, епікуреїзм, 

стоїцизм, софізм, скептицизм та ін.), їх філософські концепції орієнтувалися 

на педагогічну культуру, створюючи неповторний образ людини і модель її 

освіти. У різних філософських концепціях освіта розглядається як феномен 

культури і культуротворчості, що є складовою педагогічної майстерності, і 

містить філософсько-педагогічні ідеї, професійно-ціннісні орієнтації, 

універсальні способи пізнання і перетворення педагогічної дійсності. 

Означені ідеї є важливою умовою для розуміння зародження та розвитку ідей 

педагогічної майстерності (Аннушкин, 2003).  

Значну увагу цій проблемі приділяли мислителі, філософи, ритори і 

педагоги Давньої Греції (V–IV ст. до н. е.) Горгій, Демосфен, Демокрит, 

Сократ, Платон, Аристотель та ін., які першими заговорили про два основні 

засоби впливу: діалектики (мистецтво міркування) та про науку 

переконання – риторику (мистецтво спілкування) (Аннушкин, 2003). 

Великий оратор, софіст Горгій (483 – бл. 375 рр. до н. е.) здобув славу 

майстра урочистої похвальної промови. Саме він сформулював принцип 

«риторика – майстерність переконання» і розробив засоби ораторського 

мистецтва, що допомагали оратору задовольняти душу слухача і вести його 
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за собою. Майстер-ритор Горгій визначив основний принцип філософії 

софістики – як переконаєш, так і буде (Аннушкин, 2003). 

Символом давньогрецького ораторського мистецтва є Демосфен (384–

322 рр. до н. е.), який все своє життя присвятив меті стати прекрасним 

оратором. Щоб досягнути вершин красномовства, він аналізував бесіди, 

зустрічі, розмови, виступи видатних ораторів. Аналізуючи досконалі 

промови, Демосфен намагався простежити хід їх міркувань, доказів і 

спростувань, шукав власні шляхи вираження своїх думок. Він тренував 

дихання й голос, відпрацьовував жести й міміку, що привчило його завжди 

готувати й обдумувати власні промови. Своїми майстерними й 

загальнозрозумілими промовами Демосфен доводив, що оратор повинен 

готуватися до свого виступу, бо це знак поваги до народу, віра в силу слова. 

Демосфен розробив багато засобів риторичної техніки: жвавість, 

пародіювання, етичні антитези, риторичні запитання, логічні наголоси та ін. 

(Аннушкин, 2003). 

Давньогрецький філософ Демокрит (460–370 рр. до н.е.) називав 

виховання шляхетною, але ризикованою справою, де успіх досягається 

великою працею, а невдача спричиняє незрівнянне горе. Він уважав, що 

обов’язком дорослих є дати дитині можливість навчатися, тому що 

виховання й навчання, на його думку, облагороджує, розвиває розум людини 

і робить її щасливою. Демокрит обґрунтував принцип природовідповідності 

виховання й відзначав, що вчитель повинен дбайливо і з повагою ставитись 

до вихованців і використовувати методи переконання, позитивного прикладу, 

а не діяти за законом сили. Демокрит уважав автономію душі і власного «Я» 

критерієм моральних оцінок і висунув ідею про особливе значення виховання 

у процесі формування особистості (Аннушкин, 2003). 

Давньогрецький філософ, мудрець і ритор Сократ (469–399 рр. до н. е.), 

якого вважали вихователем учителів, стверджував, що мистецтво вчителя, 

яке він називав «Божим покликанням», полягає не в повідомленні учню 

готових знань, а у створенні умов для вихованців, щоб пробудити в них 
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прагнення до пошуку істини і розвинути їх самостійне мислення. Сократ 

акцентував увагу на важливому значенні професійної підготовки вчителя, 

який, на відміну від ремісника, повинен не лише мати спеціальні знання, а й 

піклуватися про душу вихованця. Мистецтво усних бесід Сократа, що дістали 

назву «сократівського методу», свідчить про педагогічну майстерність 

самого вчителя, який не хотів витрачати час на платних учнів і проводив 

бесіди лише з тими, у кого «працювали» душа і розум. Необхідно зазначити, 

що Сократ як ритор уважав, що людину можна пізнати через її мовлення, яка 

є її інтелектуальним портретом і сформулював афоризм: «Заговори, щоб я 

тебе побачив». Головним принципом його бесід було дотримання логічності, 

щоб наступне випливало з попереднього (Аннушкин, 2003). 

Учень Сократа, видатний мислитель, філософ і ритор Платон (427–

347 рр. до н. е.) одним із перших звернув увагу вчителів-риторів на 

психологію слухачів і розробив теорію сприймання, зв’язав логіку зі знанням 

душі і визначив критерії правильності висловлювань у процесі логічних 

міркувань. Софісти прагнули вправно говорити про одне й те саме по-

різному і навчали красномовству і майстерності промови своїх учнів. У 

працях Платона зустрічається поняття «творче мистецтво», що визначається 

філософом як те, що зроблено і чого раніше не існувало. Він уважав 

мудрість, мужність, розважливість і справедливість основними рисами 

людини. Учитель-наставник, на думку Платона, повинен бути з когорти 

мудрих, досвідчених, шанованих людей, що покликані допомагати 

«сходженню учня до світу ідей» на основі духовного зв’язку (Л. Мацько, & 

О. Мацько, 2003). 

Суттєве значення для розуміння особливостей педагогічної 

майстерності мають праці видатного мислителя стародавнього світу, учня 

Платона Аристотеля (384–322 рр. до н.е.), який обґрунтував закони 

красномовства і запропонував систему вимог до оратора і ритора, що 

викладено у його трактатах: «Риторика», «Про мистецтво риторики» і 

«Поетика». Майстерність риторики Аристотель убачав у таких засобах 
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переконання, як логічні докази, моральні докази, довіра до оратора, емоційні 

впливи, і пояснював способи збудження у слухачів почуттів гніву, 

милосердя, страху, ненависті, сорому та ін. Ясність викладу, виразність 

слова, що здатні викликати у слухачів інтелектуальну насолоду, були 

основою його риторичної майстерності (Л. Мацько, & О. Мацько, 2003). 

Педагогічний уплив риторики Аристотеля на розвиток професійної 

майстерності вчителя полягає в тому, що похвала за певні діяння, на його 

думку, повинна спонукати людину до нових, ще більш кращих і благородних 

дій. У трактаті «Риторика» він зазначає: «Похвала і порада схожі своїм 

формулюванням, тому що те, що при наданні поради може служити 

повчанням, те саме робиться похвалою. Якщо ти не знаходиш, що сказати 

про людину саму по собі, порівняй її з іншими. Слід порівнювати з людьми 

знаменитими, бо, якщо вона виявляється кращою від людей, достойних 

поваги, її достоїнства від цього виграють» (Аристотель, 2007, с. 62). 

Аристотель підкреслював, що достойне життя людини полягає в розумному 

виконанні нею своєї професійної діяльності, а головними чеснотами людини 

філософ уважав мужність, щедрість, розсудливість, величність, 

шанолюбство, правдивість, люб’язність, дружелюбність. На його думку, 

людина повинна не лише знати ці доброчесності, а й перетворювати їх на 

«стан душі» (Аристотель, 2007, с. 159). Філософія Аристотеля збагачується 

етикою, такими етичними нормами поведінки, як усвідомлення своїх дій, 

учиняти так, щоб дії були самоціллю, суворо дотримуватися моральних 

принципів. Аристотель (1976) назвав виховання мистецтвом, що повинне 

«заповнити те, чого не вистачає від природи», а його завданнями вважав 

усебічний розвиток людини, а саме: фізичну, моральну, розумову, естетичну 

сторони людської душі (с. 136). Він започаткував ідею розвитку людини і 

стверджував, що від природи людина наділена лише задатками, а можливість 

їх розвитку залежить від виховання. 

Свої думки про гармонійне виховання Аристотель виклав у творі 

«Політика», де вирішальну роль у розвитку людської особистості відводив 
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вихователю, якого вважав більш гідним поваги, ніж батьків, тому що вони 

дають дитині тільки життя, а вихователі – гідне життя (Аристотель: 

собрание, 1976). У XVII ст. вчений, чернець, проповідник і поет Симеон 

Полоцький (1629–1680 рр.) посилався на праці Аристотеля у своїх віршах, а в 

його бібліотеці була «Політика» філософа в польському перекладі 

С. Петриція (Русский биографический, 1913).  

Численні посилання на Аристотеля можна зустріти у творах 

українських і московських проповідників XVI–XVII ст. Серед філософських 

систем викладачі Києво-Могилянської Академії перевагу віддавали 

Аристотелю. Викладання риторики значною мірою було засноване також на 

використанні творчої спадщини філософа. Подібне можна було спостерігати і 

в Слов’яно-греко-латинській Академії у Москві, де читали брати Лихуди, які 

отримали освіту в Падуї. Під упливом ідей Аристотеля ректором 

Московської Слов’яно-греко-латинської академії Г. Вишневським був 

розроблений рукописний курс філософії «Всезагальна філософія Аристотеля, 

викладена згідно з чином християнської істини» (Аннушкин, 2003). 

В аспекті досліджуваної проблеми привертає увагу позиція видатного 

педагога Стародавнього світу Марка Фабія Квінтіліана (42–118 рр. н. е.), 

римського філософа, оратора і теоретика ораторського мистецтва, який став 

одним із перших професійних педагогів древнього Риму (Андреевский, 

1890). У трактаті «Про виховання оратора», першого педагогічного твору, 

написаного на основі власного практичного досвіду, він уперше в історії 

сформулював вимоги щодо вчителя-майстра і визначив його права і 

обов’язки, а саме: виявляти батьківські почуття до учнів; не бути надто 

суворим, а тим більше дратівливим; бути дбайливим, терплячим у роботі з 

дітьми; не бути фамільярним; не підривати впевненості дитини у власних 

силах; на похвали не скупитись, але не дуже розкидатися ними; не мати вад і 

не терпіти їх в інших (Квінтіліан, 2006). М. Квінтіліан був противником 

примусових методів навчання, особливо в ранньому віці, і закликав 

остерігатися того, щоб дитина не зненавиділа назавжди навчання, якого вона 
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ще не встигла полюбити, і «гіркота, якої зазнала вона одного разу, не лякала 

її згодом» (Квінтіліан, 2006, с. 52). Для цього вчений радив організовувати 

процес пізнання так, щоб він нагадував дитині забаву: «нехай її заохочують 

проханнями й похвалами»; «нехай вона радіє тільки тоді, коли їй пощастить 

щось опанувати»; «нехай вона, якщо самій їй хочеться вчитись, заздрить 

успіхам інших»; «нехай вона за успіхи змагається з іншими учнями й частіше 

вважає себе переможцем» (Квінтіліан, 2006,с. 58–67). Педагог уважав, що від 

природи всі діти мають здатність до засвоєння знань і потребують лише 

правильного навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. Він 

зазначав: «Діти мають іноді блискучі здібності, які потім, з роками, 

зникають, причиною цього є не природа, а хиби виховання» (Квінтіліан, 

2006, с. 83). 

На думку М. Квінтиліана, вчитель повинен опиратися на емоційну 

сферу учнів, збуджувати в них позитивні почуття, заохочувати проханнями, 

тому що тілесні покарання принижують вільну людину і діти не повинні їх 

зазнавати. Бити дітей означає змалку не привчити їх до добра і правди, а 

потім карати за провини. Він зауважував, що хороший педагог усіляко 

сприяє своїм учням у тому, що знаходить у них позитиви, примножує те, 

чого не вистачає у вихованців, змінює і виправляє недоліки (Квінтіліан, 

2006). 

Мислитель закликав радіти успіхам своїх вихованців разом з ними, а 

також вивчати їхні індивідуальні особливості. М. Квінтіліан зазначав, що 

педагог-майстер повинен бути не лише вмілим, освіченим, обдарованим, 

високоморальним, мати гарний смак, достойну поведінку, вишукане 

мовлення, а й відчувати до дітей батьківські почуття, бути улюбленим і 

шанованим ними. У процесі опанування вчителем професійним мистецтвом 

особливого значення він надавав методам навчання, чіткому мовленню, 

терплячості, старанності, вимогливості, спроможності зацікавити, 

активізувати учнів (Квінтіліан, 2006).  
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Серед педагогів-гуманістів епохи Відродження варто виокремити 

постаті Еразма Роттердамського і Мішеля Монтеня, які обстоювали 

філософію самоцінності людини і звертали увагу на моральну сторону 

вчителя, внутрішній світ його особистості. Видатний нідерландський 

письменник і педагог Е. Роттердамський (1467–1536 рр.) уважав, що від 

природи людина є доброю, шляхетною, світлою і прекрасною. У своєму 

памфлеті «Похвала Глупоті» педагог висміяв схоластичні методи навчання й 

виховання та вчителів, які із задоволенням наганяють страх на заляканих 

дітей своїм лютим виглядом та грізним голосом і з насолодою б’ють своїх 

вихованців лінійками, різками, батогами. Е. Роттердамський звернув увагу на 

те, що жорстокі тілесні покарання призводять до того, що горда натура стає 

недоступною для педагогічного впливу, а низька – впадає у відчай. Він 

відстоював думку про те, що навчання має бути легким, приємним для учнів, 

ураховувати їхні інтереси, розвивати активність і самостійність 

(Джуринский, 2000). У педагогічному трактаті «Про початкове вільне 

виховання дітей» Е. Роттердамський критикував жорстокі методи 

педагогічного впливу і наполягав на тому, що не слід привчати дитину до 

ударів. Педагог звертав увагу на те, що учням потрібен такий учитель, який 

приваблює душевністю і врівноваженістю, тому що дитина, яка полюбила 

заняття завдяки своєму вчителю, згодом полюбить і вчителя всією своєю 

любов’ю (Джуринский, 2000). 

Видатний французький філософ, просвітитель і письменник епохи 

Відродження Мішель Ейкем де Монтень (1533–1592 рр.) одним із перших 

виступив проти тотального запровадження в освітню практику догматичного 

навчання. Згідно з настановами М. Монтеня вчитель повинен уміти 

розвивати розум учнів, збуджувати їхню навчальну активність, самостійне 

критичне мислення, вміння вільно оперувати набутими знаннями і бути 

незалежними від будь-яких авторитетів. М. Монтень у своєму творі «Проби» 

писав про те, що учитель від початку повинен виявляти індивідуальні 

особливості кожної дитини, давати можливість своїм вихованцям 
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висловлювати свої думки, розвивати почуття смаку, виховувати власним 

прикладом і відмовитися від тілесних методів покарання (Колмакова, 1964).  

Ідеї розвитку педагогічної майстерності наповнилися новим змістом і 

набули якісних змін в епоху Просвітництва у творах Я. А. Коменського, 

Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо та ін. Чеський мислитель-гуманіст, учений, педагог, 

який є засновником наукової педагогіки, Ян Амос Коменський (1592–

1670 рр.) створив нову, гуманну філософію освіти, що базується на любові до 

людини, вірі в її творчі можливості та педагогічному оптимізмі. 

Я. А. Коменський зміцнив науковий статус педагогіки, розвив ідеї гуманізму 

і шанобливого ставлення до особистості дитини, що сформувалися в епоху 

Відродження. Педагог виступав за загальну освіту і єдину для усіх учнів 

школу, обґрунтував принцип природовідповідності, згідно з яким виховання і 

навчання повинно відповідати «природній гармонії тіла і душі», сприяти 

фізичному й інтелектуальному розвитку дітей, бути для них посильними, 

здійснюватися поступово і без поспіху (Кларин, & Джуринский, 1988).  

У педагогічному трактаті «Велика дидактика» (1632 р.) він розкрив 

особливості педагогічного мистецтва, визначив найважливіші чинники, що 

зумовлюють і характеризують його розвиток. Сутність майстерного навчання 

й виховання Я. А. Коменський убачав в умінні педагога вчити швидко, вчити 

ґрунтовно, успішно. Педагог теоретично обґрунтував показники 

професійного мистецтва вчителя: міцність і легкість навчання, якість процесу 

навчання, правильний вибір найкоротшого і найшвидшого шляху навчання. 

На думку Я. А. Коменського, професійне мистецтво зумовлене 

особистісними якостями вчителя, тому у своїх працях педагог висував низку 

моральних вимог до професійних рис особистості вихователя: 

людинолюбство, безкорисливість, працьовитість, чесність, ерудованість, 

здатність долати труднощі. Педагог уважав, що вчителями повинні бути 

найкращі з людей, тому що вищої посади, ніж учитель, немає на землі. Він 

висував до них високі вимоги: бути освіченою людиною і постійно 
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навчатися, збагачуючи свої знання, творчо ставитися до своєї справи, знати 

типові риси учнів (Кларин, & Джуринский, 1988). 

Педагог у своєму творі «Велика дидактика» писав, що зерно освіти 

закладене в кожній людині від природи, тому вихователь так само, як і лікар, 

є помічником природи, а не її господарем, учитель повинен лише створити 

певні умови, щоб зерно освіти проросло (Коменский, 1982). Ця ідея 

Я. А. Коменського була широко розвинена представниками 

неогуманістичного напряму: А. Маслоу, К. Роджерсом, А. Комбсом, У. Перкі 

та ін. педагогами, які вважали сутність людини заданою апріорі, а 

призначення педагога вбачали у допомозі людині знайти і розвинути те, що в 

ній уже закладено. Я. А. Коменський був послідовником англійського 

філософа Ф. Бекона, автора теорії про походження знань та ідей від 

чуттєвого досвіду. У творі «Велика дидактика» він зазначав, що початок 

пізнань завжди випливає з відчуттів, адже немає нічого в думках, чого раніше 

не було б у відчуттях (Кларин, & Джуринский, 1988). Дослідник історії 

педагогіки М. Демков (1915) стверджує, що до Я. А. Коменского жоден 

мислитель-педагог не думав у справі виховання опиратися на філософські 

знання. За його словами, Я. А. Коменський струнку теорію виховання, всі 

питання фізичного, розумового, морального і естетичного виховання 

обґрунтував у систему (Демков, 1915).  

Я. А. Коменський (1982) уважав мистецтво навчання «мистецтвом 

мистецтв» і закликав учителів серйозно ставитися до вдосконалення своєї 

майстерності, тому що «…просвітителям людства соромно стояти нижче за 

працьовитих ремісників» (с. 118). Послідовно розвиваючи думку щодо 

мистецтва навчання, він порівнював його із мистецтвом садівника, 

архітектора, полководця, пастора, вважаючи, що мистецтву навчання 

необхідно навчатися також, як живопису або письменницькому мистецтву.  

Педагог висунув низку вимог до особистості педагога-майстра і його 

професійної діяльності: бути «набожним, чесним, дієвим і працьовитим», 

«більш за все любити свою справу та дітей», «бути зразком для їхніх 
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вихованців», «серйозно ставитися до власної майстерності» та наголошував 

на важливості навчатися цьому мистецтву за допомогою методу, знання 

педагогічної літератури, розуміння закономірностей навчання (Коменский, 

1982). 

У своїх працях він сформулював основні дидактичні принципи, 

дотримання яких необхідне вчителю для майстерної праці: наочність, 

свідомість, доступність, систематичність, послідовність, міцність, 

емоційність та ін. На думку Я. А. Коменського (1982), вчитель особистим 

прикладом повинен забезпечувати успішне виховання учнів, а щоб навчити 

їх жити благопристойно, йому треба розвивати в дітях помірність у всьому, а 

саме: бути для них зразком простоти в харчуванні й одязі, у діяльності – 

прикладом бадьорості й працьовитості, у поведінці – скромності й 

доброзичливості, у мовах – мистецтва спілкування.  

Розвиток ідей Я. А. Коменського про вдосконалення мистецтва 

навчання й виховання знайшов відгук у працях західноєвропейських 

філософів, педагогів (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцці, Й. Гербарт, 

А. Дістервег), які створили оригінальні теоретичні освітні концепції. 

О. Лавріненко (2009a) стверджує: «Нові принципи виховання – принципи 

вільного розвитку дитини, виключної значущості особистості педагога в 

цьому процесі – були вироблені лише з появою на педагогічній ниві 

визначних педагогічних мислителів – Я. А. Коменського, Дж. Локка, 

Й. Базедова, Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці та ін. З цього часу процеси 

виховання і навчання стають нерозривно пов’язаними, взаємодіють між 

собою і взаємодоповнюють один одного» (с. 12). 

Видатний англійський філософ і педагог Джон Локк (1632–1704 рр.) 

уважав, що від правильного виховання залежить добробут усього народу. На 

його думку, завданнями виховання є формування шляхетної людини, 

джентльмена з витонченими манерами, який уміє вести свої справи розумно, 

вміло і передбачливо. Все це зумовило його вимоги до вчителя-вихователя. 

Дж. Локк стверджував, що на розвиток дитини впливає не стільки слово, 
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скільки стиль поведінки вихователя. Свої педагогічні погляди він виклав у 

праці «Думки про виховання» (1693), де високо цінував особистість 

вихователя і зауважував, що справжнього вчителя знайти складно, люди 

молоді з недостатнім досвідом і посередніми чеснотами не можуть бути 

хорошими вихователями (Кларин, & Джуринский, 1988). 

Головним фактором виховання дітей педагог уважав суспільство і 

середовище, в якому вони перебувають. Дж. Локк зазначав, що на розвиток 

дитини впливає не стільки слово, скільки приклад поведінки вихователя. 

Критерієм справжньої майстерності вчителя-вихователя, за Дж. Локком, є не 

лише наукові знання і моральні якості особистості, а й володіння педагогом 

правилами й технікою спілкування з дітьми. У творі «Вчення про людський 

розум» (1687 р.) Дж. Локк виступив проти теорії «вроджених ідей», 

заперечуючи думки про вроджені уявлення, і підкреслював, що людські 

знання є результатом досвіду, а ідеї приходять із зовнішнього світу у 

свідомість людини через відчуття. Він писав і про внутрішній досвід, який є 

діяльністю розуму і не залежить від зовнішнього досвіду людини. 

Особливого значення Дж. Локк надавав моральному вихованню дітей, 

уважаючи, що у них слід формувати такі чесноти, як мудрість, що є 

запорукою помірного, скромного, дбайливого, акуратного і помірного життя; 

мужність, що допомагає боротися з небезпекою і злиднями, а також 

справедливість, помірність, скромність, акуратність, наполегливість. 

Основними методами виховання він уважав наочні приклади конкретних 

ситуацій і писав, що словесні настанови без прикладів не мають виховної 

сили і не вчать шляхетним манерам. На його думку, серед виховних методів, 

якими мають керуватися у своїй діяльності педагоги-практики, є 

переконання, нагадування, пояснення, практичні вправи та ін. Одним з 

основних методів навчання, за Дж. Локком, було використання наочності. 

Педагог уважав, що діти краще розуміють те, що бачать, ніж те, що чують, бо 

знати – означає бачити (Субботин, 1988). В Росії метод наочності почали 

активно реалізовувати на практиці лише в середині ХІХ ст., коли при 
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Головному управлінні військово-навчальних закладів було створено 

Педагогічний музей (1864 р.) (Барсков, 1914). 

Погляди німецького філософа Іммануїла Канта (1724–1804 рр.) на 

проблеми морального виховання і його філософська система здійснили 

вагомий уплив на розвиток педагогічної думки. Філософ уважав, що лише 

два людські винаходи можна вважати найскладнішими, а саме: мистецтво 

управляти і мистецтво виховувати. На переконання І. Канта, людина є те, що 

робить з нею виховання, а вади дисципліни й навчання деяких людей роблять 

їх поганими вихователями. І. Кант надавав важливого значення традиції в 

педагогічній творчості, що виражає вищий рівень розвитку педагогічної 

майстерності вчителя. Він був глибоко переконаний у тому, що жодне 

покоління людей не в змозі скласти остаточного плану виховання, і 

стверджував, що виховання є мистецтвом, застосування якого повинне 

удосконалюватися багатьма поколіннями (Нарский, 1976). Він писав: «Кожне 

покоління, маючи знання попереднього, може все більш і більш досконаліше 

здійснювати виховання, що пропорційно і доцільно розвиває всі природні 

здібності людини і таким шляхом веде весь рід людський до його 

призначення» (Кант, 1994, с. 404–410). 

Суголосно з ідеями І. Канта П. Каптерєв (1915) зазначає: «Немає 

жодних підстав відмовлятися від культурних надбань у педагогічній галузі 

колишніх часів. Якщо відмовлятися від цієї частини культурного спадку і 

всю справу починати заново, то логічно відмовитися й від культури взагалі й 

почати жити спочатку. Слід критично ставитись до минулого, переоцінювати 

його результати, вибірково застосовувати їх до сьогодення» (с. 203). 

Засновник вільного виховання, видатний французький письменник, 

педагог, філософ Жан-Жак Руссо (1712–1778 рр.) зв’язував педагогічне 

мистецтво з освіченістю вихователя, його розумом, природним хистом до 

педагогічної діяльності, вміннями використовувати свої «знаряддя праці». 

Так він називав різноманітні засоби навчання й виховання та рекомендував у 

«складному мистецтві» виховання бути з дітьми скромним, простим, 
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стриманим, справедливим, добрим, здатним до співчуття. Головними для 

вихователя-майстра педагог уважав не вміння реалізовувати виховні методи, 

а його природну обдарованість і якості його особистості (Кларин, & 

Джуринский, 1988). 

За Ж.-Ж. Руссо, принцип природовідповідності полягає в тому, що 

виховання повинно відповідати віку дитини, її природному розвитку й 

відбуватися в природних умовах, не перешкоджаючи природному розвитку. 

Тому найважливішою вимогою до педагога він уважав досконале вивчення 

вікових особливостей вихованців, уміння враховувати їхню індивідуальність, 

розвивати й збагачувати їхні почуття. Педагог відзначає, що виховання 

повинно бути вільним, не пригнічувати дитину, не заважати її природному 

розвитку, тому педагогічний уплив на вихованців потрібно здійснювати 

тактовно, непомітно для вихованця, у процесі опосередкованої педагогічної 

дії.  

Ж.-Ж. Руссо наголошував на створенні для вихованців педагогічних 

ситуацій (сучасний метод моделювання), які дозволяли б їм самим обирати 

власне рішення в атмосфері оптимізму, свободи, що спонукає дітей до 

самостійного знаходження моральних правил. Він наполягав на тому, що 

педагогу краще розмовляти з дітьми мовою дій, залучаючи словесний метод 

лише там, де неможлива дія. Педагог рекомендував ставити запитання 

відповідно до віку дитини і створювати умови для їх самостійного 

розв’язання: «Дитина повинна знати не тому, що ви їй про це розповіли, а 

тому, що вона сама це зрозуміла. Хай вона не заучує науку, а знаходить її» 

(Джимбладзе, 1981, с. 251). На думку Ж.-Ж. Руссо, вихователь не повинен 

нав’язувати вихованцям своїх поглядів і переконань, готових моральних 

правил. Він звертає велику увагу на самостійний розвиток допитливості 

дитини і радить звертатись до її чуттєвої сфери (Кларин, & Джуринский, 

1988).  

Гуманістична позиція педагога зумовила такі вимоги до вихователя: 

повага до особистості дитини, врахування її інтересів, створення 
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сприятливих умов для природного розвитку дитини. У творах «Роздуми про 

науки і мистецтва» (1750 р.), «Про політичну економію» (1755 р.), «Еміль, 

або Про виховання» (1762 р.) Ж.-Ж. Руссо висловив думки щодо виховання і 

визначив, що педагогічна майстерність учителя-вихователя є запорукою 

успіху навчання дитини (Джимбладзе, 1981).  

Учителем учителів називали Йоганна Генріха Песталоцці (1746–

1827 рр.), швейцарського педагога-демократа, соціолога, теоретика народної 

школи, який уважав спеціальну професійну підготовку вчителя життєвою 

необхідністю для суспільства і прагнув визначити наукові основи майстерної 

діяльності вчителя. Він уперше водночас з поняттями «мистецтво навчання», 

«мистецтво виховання» використав термін «педагогічна майстерність» 

(Кларин, 1996).  

Й. Г. Песталоцці джерело педагогічного мистецтва вбачав у гарячій 

любові до дітей, що може замінити, як зазначав педагог, навіть талант й 

підготовку вчителя, але наголошував на необхідності оволодіння 

педагогічними методами, щоб «мистецтво виховання було підняте на рівень 

науки» (Джимбладзе, 1981, с. 279). Він виступав проти рутинності й 

одноманітності педагогічних прийомів, одним із перших порушивши 

питання про педагогічну творчість учителя.  

У підході до освіти педагог акцентував увагу на взаємозв’язку й 

нерозривності навчання й виховання, що в його педагогічній концепції 

отримало назву «виховуюче навчання». Цінність педагогічного учіння 

Й. Г. Песталоцці полягає в тому, що він звернув увагу на створення 

сприятливого психологічного клімату в системі взаємодії «учитель – учень», 

що означало безоцінне сприйняття вчителем особистості дитини і створення 

для неї ситуації успіху. Педагогічна концепція Й. Г. Песталоцці ґрунтується 

на положенні, що кожна людина від народження має природні задатки 

певних здібностей, які перебувають у прихованому стані. Педагог дбав про 

психологізацію освіти. Він зауважував, що навчання повинно впливати не 

тільки на розум, а й на почуття, волю, характер людини (Кларин, 1996). 
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І. Зязюн (2003) підкреслює, що Й. Г. Песталоцці вважав відчутною 

необхідністю психологізувати педагогіку. У праці «Дидактичні нариси. 

Теорія освіти» П. Каптерєв (1885) зазначає: «Песталоцці розумів усе учіння 

як справу творчості самого учня, усі знання – як розвиток внутрішньої 

діяльності, як акти самодіяльності, саморозвитку» (с. 294). 

Й. Г. Песталоцці наполягав на спеціальній професійній підготовці 

народних учителів, відзначаючи, що у непідготовлених педагогів часто 

спостерігаються «відсутність людинолюбства, слабкий розвиток розуму і 

безпорадність», які «зазвичай прикриваються німбом всезнайства, словесного 

лушпиння, поверхневого, такого, що ніколи не здійснює справжнього 

добродійного впливу на людську натуру уявної педагогічної майстерності» 

(Джимбладзе, 1981, с. 343). Педагог не розкрив сутність самого терміна 

«педагогічна майстерність», але розглянув низку його найважливіших 

характеристик: хороший педагог повинен досконало володіти предметом, 

який він викладає; знати вікові й індивідуальні особливості учнів, щоб 

успішно застосовувати методи навчання; дієвим методом виховання є 

особистий приклад вихователя та його моральні вчинки.  

Послідовником Й. Г. Песталоцці називають німецького філософа, 

психолога й педагога Йоганна Фрідриха Гербарта (1776–1841 рр.), 

засновника емпіричної психології, автора ідеї розвивального навчання. Він 

був професором Геттінгенського і Кенігсберзького університетів, де читав 

лекції з філософії, психології й педагогіки, а також викладав математику в 

дослідній школі при вчительській семінарії, де обіймав посаду директора. У 

своїх творах Й. Ф. Гербарт уперше в історії педагогіки ввів поняття «виховне 

навчання», ідея якого була висунута Й. Г. Песталоцці, і обґрунтував його 

теоретичні основи, маючи на увазі вдосконалення вольової сфери як 

головного регулюючого фактора емоцій і поведінки. Педагог звертав увагу 

на формування характеру, який би «в життєвій боротьбі залишався б 

непохитним» і ґрунтувався на міцному моральному переконанні і внутрішній 
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волі, що робить людину цілісною, «без душевного розладу» (Колмакова, 

1964).  

Свої погляди на процес навчання й виховання Й. Ф. Гербарт 

систематизував у логічну систему (поглиблення знань, теоретичне 

узагальнення, визначення законів і правил, пошук нового), обґрунтувавши 

психологічними доказами, що базуються на основі філософії й етики. 

Й. Ф. Гербарт підкреслював: для того, щоб зробити освіту виховною, 

необхідно розвинути у людини інтерес і любов до професії, щоб кожна 

людина була віртуозом-майстром в обраній сфері діяльності (Константинов, 

Медынский, & Шабаева, 1974). Тим самим педагог звертав увагу на 

вирішальне значення педагогічної майстерності у процесі виховуючого 

навчання. Надзвичайно важливо, щоб в учнів виник інтерес до шкільних 

занять. Пробудження інтересу – це не лише засіб забезпечення уваги на 

уроці, але й шлях, що передбачає повне засвоєння нових ідей або уявлень. 

Важливою є любов вихователя до дитини, з цією метою вихователю слід 

вивчити своїх учнів, знаходити в дитячій душі добре і на нього опиратися 

(Корнетов, 1995). 

На основі психологічних ідей Й. Ф. Гербарт розробив естетичну 

теорію, що ґрунтується на естетичних принципах, які є складовими 

педагогічної майстерності вчителя. Він уважав, що прекрасне знаходиться у 

формальних зв’язках симетрії, пропорцій, ритму, гармонії, що є джерелом 

естетичної насолоди.  

У творах «Перші лекції з педагогіки» (1802 р.), «Загальна педагогіка, 

виведена з мети виховання» (1806 р.), «Нариси лекцій з педагогіки» (1835 р.) 

він аргументовано стверджує, що ефективне не те навчання, що має «намір 

просвітити учня», а навчання, що постійно захоплює інтереси, бажання, 

освітлює серце, закликає дитину до моральних учинків. Й. Ф. Гербарт чітко 

окреслив умови пробудження пізнавального інтересу: заучування напам’ять, 

розвиток уваги, відсутність свавілля з боку вчителів. Він сформулював 

правила для вчителів: лише трохи підняти завісу знань перед учнями; не слід 
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спрощувати і надмірно полегшувати для учнів процес набуття знань («не 

живити їх легкою їжею, зокрема у привабливій формі»); викликати «голод» в 

учнів, жагу до знань, щоб подолання труднощів лише посилювало інтерес; 

єдність, різнобічність і широта знань учителя, що пропонується учням для 

засвоєння («квітка не повинна розривати своєї чашечки») (Пискунов, Кларин, 

& Джуринский, 1995). Характеризуючи психолого-педагогічний підхід до 

освіти Й. Ф. Гербарта, П. Каптерєв (1982b) зауважує, що його дидактика має 

суттєві позитивні ознаки: вона дає психологічний аналіз педагогічного 

методу, серйозно порушує надзвичайно важливе питання про інтерес учіння, 

нерозривно зв’язує учіння й виховання. 

Вплив Й. Ф. Гербарта на розвиток західної і російської педагогіки був 

помітний, серед його послідовників з’явився новий педагогічний напрям, що 

став називатися «гербартианство». Знайшли підтримку в сучасних педагогів 

його ідеї про педагогіку як науку і мистецтво. Він уважав, що змістом 

наукової теорії є стрункий порядок (система) положень, принципів, а 

мистецтво – це вміння, які реалізуються на практиці. Педагог вимагав 

установлення певного співвідношення між педагогічною наукою (теорією) і 

мистецтвом (практикою) і наполягав на тому, що педагогу необхідна 

спеціальна професійна підготовка: «Мистецтво потребує підготовки через 

засвоєння науки. У процесі діяльності мистецтво опановує лише той, хто до 

цього вивчав науку» (Гербарт, 1940, с. 84). 

На його думку, майстерності виховання вчитель набуває у щоденній 

діяльності, ґрунтовно й глибоко опановуючи педагогічну теорію. Теорія не 

може озброїти вчителя готовими рецептами для різноманітних ситуацій, з 

якими він матиме справу у школі, а лише готує педагога до правильного 

розуміння й оцінки таких ситуацій. Педагогічна теорія для вчителя – це очі, 

які дозволяють йому бачити, що він робить (Гербарт, 1940).  

Значну увагу питанням удосконалення мистецтва навчання й 

виховання приділяв Фрідріх Вільгельм Адольф Дистервег (1790–1866 рр.), 

видатний німецький просвітник, педагог-демократ, доктор філософії, 
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послідовник Й. Г. Песталоцці. За великий внесок у розвиток народної освіти і 

прагнення до об’єднання німецького учительства, за блискучу педагогічну 

майстерність А. Дистервега ще за життя називали Учителем німецьких 

учителів (Васильева, 2001).  

У головній праці А. Дистервега «Посібник для освіти німецьких 

учителів» (1835 р.) педагог теоретично обґрунтував і удосконалив ідеї 

розвиваючого і виховуючого навчання, розробив методичні рекомендації, що 

можуть слугувати керівництвом до професійної підготовки вчителя-майстра, 

вважаючи вчителя і його професійну майстерність центром освітнього 

процесу. А. Дистервег визначив основні вимоги до вчителя-майстра, а саме: 

знати й ураховувати індивідуальні особливості дитини; використовувати 

наочність; викладати доступно й послідовно; робити навчання цікавим; 

володіти педагогічним тактом, уміти знаходити «правильну лінію 

поведінки», що допоможе знайти правильний вихід зі складних педагогічних 

ситуацій; бути живим позитивним прикладом для своїх вихованців; 

дисциплінованість; навчати енергійно, мажорним тоном (Васильева, 2001). 

Ця вимога була співзвучна ідеям А. Макаренка про те, що у вихователя 

завжди повинен бути мажор на обличчі. А. Дистервег уважав, що «учитель 

для школи – це те саме, що й сонце для всесвіту», метод називав «одягом, що 

втілюється в особистості самого вчителя», а мистецтво виховання й 

навчання – «мистецтвом збуджувати» розумові сили учня і сприяти 

формуванню сильного характеру (Дистервег, 1956, с. 119–126).  

Педагогічну майстерність А. Дистервег зв’язував з особистісними 

якостями вчителя, що роблять навчання плідним, і звертав увагу на 

важливості розвитку задатків, що потребує спеціальної підготовки, 

формуванні самосвідомості та визначав такі риси вчителя-майстра, як любов 

до дітей і свого предмета, сильна воля, енергійність, міцний характер, 

прагнення до самовдосконалення. А. Дистервег одним із перших серед 

педагогів звернув увагу на зовнішній вигляд учителя, манеру поведінки як 

важливі характеристики мистецтва навчання й виховання. Він писав: 
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«Опануй якомога більше бадьорої жвавості! Остання полягає не в 

метушливості, не в нескінченному розмахуванні руками, не в гримасах і 

міміці. Це духовне життя, яке також відображається на обличчі, на всьому 

зовнішньому вигляді і жестах» (Дистервег, 1956, с. 408).  

Педагог розробив основні питання роботи вчителя над собою щодо 

педагогічно доцільного зовнішнього вигляду, тактовної поведінки і 

ефективного спілкування з учнями. Він радив учителям турбуватися про 

свою зовнішність, фізичне й духовне здоров’я, організацію правильного 

способу життя, що забезпечує красу й здорове тіло, тому що ефективність 

педагогічної діяльності, на думку педагога, залежить від фізичного стану 

вчителя, його гарного самопочуття і здоров’я. Однією з основних складових 

педагогічної майстерності А. Дистервег (1956) уважав гарне мовлення 

вчителя, що відповідає професійним вимогам: «Кращі вчителі, якщо не 

лаконічні, то в іншому випадку неговіркі й небалакучі, хто страждає 

балакучістю, є найгіршим з усіх» (с. 411). Він цінував в учителеві точність і 

ясність думки, вміння педагога утримуватися від розлогих висловлювань у 

тих ситуаціях, коли повинен говорити учень, оскільки вважав, що «учень 

знає добре лише те, що уміє правильно висловити» (Дистервег, 1956, с. 422).  

А. Дистервег закликав учителя боротися за високу культуру мовлення 

учнів, що характеризується виразною дикцією, словниковим багатством, 

ясністю викладу, логічною побудовою. Для того, щоб досягти такого 

мовлення від учнів, учитель сам повинен відповідати мовному еталону. 

А. Дистервег (1956) три сторони навчання об’єднав в одне гармонійне ціле 

особистості вчителя: «знання справи (об’єкта), любов до справи і до учнів 

(суб’єкта), педагогічні здібності (суб’єктно-об’єктний метод)», що сприяє 

здійсненню на учнів потрійного впливу, «від чого вони набувають знань 

предмета (об’єктивну істину), любов до нього, волю і силу для досягнення 

істини й служіння їй» (Дистервег, 1956, с. 263). Німецький дослідник чітко 

окреслив завдання професійно-педагогічної діяльності вчителя: «…метою 

його діяльності; сама людина – предмет його піклування й старань. Він 
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проникає в глибину (людської) душі, рихлить духовний ґрунт і запліднює 

волю благородним насінням, створюючи водночас сприятливі умови для 

їхнього зростання» (Дистервег, 1956, с. 313).  

Ознакою майстерності вчителя А. Дистервег назвав дидактичну силу, 

яка пробуджує духовні сили учнів та укріплює їхній характер. Він 

підкреслює, що вчитель має володіти такими якостями, як уміння 

вдосконалювати знання навчального матеріалу, методи його викладання, 

мати досконалий дар слова, твердість волі (Дистервег, 1956). Педагог уперше 

здійснив спробу визначити рівні професійної майстерності вчителя і 

вказував, що є педагоги, які працюють добре, сумлінно, але є і «геніальні 

віртуози педагогічної справи» (Дистервег, 1956, с. 415).  

Найважливішим чинником розвитку вищого рівня педагогічної 

майстерності педагог визначив здатність учителя до постійної самоосвіти, 

саморозвитку. Він закликав учителів удосконалювати свою освіту, ніколи не 

зупинятися на досягнутому і підкреслював, що педагог лише до того часу 

здатний виховувати інших, поки продовжує працювати над власною освітою 

як людина і громадянин і фаховою освітою як учитель.  

На думку О. Піскунова (1995), значущість педагогічної спадщини 

А. Дистервега полягає не в її особливій оригінальності, а в блискучій 

інтерпретації і популяризації ідей Ж.-Ж. Руссо і Й.Г. Песталоцці. Провідну 

роль в організації процесу виховання А. Дистервег відводив принципам 

природовідповідності (визнання цінності й доцільності природного розвитку 

людини), культуровідповідності. Педагог підкреслював, що, лише знаючи 

психологію й фізіологію, вчитель може забезпечити гармонійний розвиток 

дітей.  

А. Дистервег уважав педагогіку частиною людської культури, 

розглядав виховання як історичне явище і зазначав, що культурне 

середовище кожного історичного періоду впливає на розвиток особистості 

вихованців. Таким чином, принцип культуровідповідності, за 

А. Дистервегом, означає необхідність ураховувати у процесі виховання 
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історично досягнутий рівень культури і виховний ідеал суспільства. З ім’ям 

А. Дистервега дослідники його педагогічної спадщини зв’язують створення 

основ розвивального навчання, дотримання якого забезпечує розвивальний 

характер освіти. На думку педагога, ефективним можна вважати лише таке 

навчання, що розвиває задатки людини, її активність, ініціативу та 

самостійність. А. Дистервег увів до наукового обігу поняття «професійний 

інтерес». Він зазначає, що людина охоче займається тим, що її цікавить, тому 

що почуття задоволення зв’язане насамперед з пробудженням внутрішніх 

духовних сил. З огляду на це, радив педагогам особливу увагу приділяти 

тому, щоб зробити навчання цікавим. Серед шляхів збудження зацікавленості 

він називав різноманітність навчання; жвавість учителя (Дистервег, 1956). 

Привертає увагу новаторський для того часу підхід А. Дистервега до 

створення ситуацій успіху як запоруки формування позитивного ставлення 

учнів до навчання. Педагог наголошував, що навіть дорослі люди ніколи не 

зможуть успішно просуватися вперед, із задоволенням насолоджуватися 

життям, якщо вони не пізнали успіху і не впевнені в ньому. А. Дистервег 

критично ставився до того, що дитина повинна провести найкращі роки свого 

життя на жорсткій шкільній лаві, не відчуваючи почуття насолоди, 

викликаного просуванням уперед, набуттям знань і вмінь. Педагог розробив 

правила, що охоплюють усі сторони процесу навчання, звертав увагу на 

вирішальну роль майстерності вчителя в реалізації розвивальних завдань 

навчання, а саме: постійно займатися самоосвітою, звільнятися від рутинних 

прийомів викладання, працювати творчо і ніколи не відмовлятися від 

самостійності мислення. У Росії твори А. Дистервега були добре відомі ще за 

життя автора. Так, у 1862 р. була видана російською мовою «Елементарна 

геометрія» педагога, яка була визнана серед передових учителів як кращий 

посібник для початкового навчання (Васильева, 2001). 

Отже, прогресивні ідеї педагогів Західної Європи здійснили вагомий 

уплив на розвиток педагогічної думки Росії XVIII–ХХ ст., без яких російська 

педагогічна традиція не розвивалася б на інноваційних засадах. Європейські 
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філософсько-педагогічні концепції епохи Просвітництва заклали 

фундаментальні основи педагогічної теорії і практики та послужили 

імпульсом розвитку світської освіти в Росії. Ідеї Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 

К. Гельвеція, Д. Дідро, І. Канта про фактори розвитку особистості, ролі 

вихованця і вчителя в пізнавальному процесі, досвід новаторської 

педагогічної діяльності вплинули на організацію педагогічної освіти в 

Російській імперії. 

І. Бецькой, який розробив план навчально-педагогічної реформи, де 

були використані ідеї західноєвропейських просвітителів Я.А. Коменського, 

Дж. Локка, К. Гельвеція і Ж.-Ж. Руссо, перебував у дружніх стосунках з 

багатьма західними просвітителями, а Д. Дідро був почесним попечителем 

Виховного будинку, заснованого І. Бецьким. За архівними матеріалами, при 

створенні першого навчального закладу для жінок (Смольного інституту для 

дівчат із дворянських сімей) І. Бецькой використовував французький 

культурно-просвітницький досвід. Кожен навчальний заклад мав свій статут, 

загальним було правило: заборона тілесних покарань і залякування дітей, 

індивідуальний підхід в оцінці здібностей кожного учня, орієнтація всієї 

педагогічної діяльності на розв’язання завдань розвитку неповторної 

особистості учня (Письма главного попечителя, 1763–1891). У складеному 

І. Бецьким «Генеральному плані виховного дому» (1764 р.) і «Стислих 

настановах про виховання дітей» (1766 р.) трактування питань фізичного, 

розумового й морального виховання дітей базувалися на концепції виховання 

«нової людини» Ж.-Ж. Руссо і Дж. Локка. Саме у вихованні І. Бецькой убачав 

«корінь усього зла і добра». Виховання повинно розвивати у дітей чемність, 

благопристойність, працьовитість, уміння керувати собою. Освіта без 

виховання, на його переконання, лише шкодить дитині, псує її, відвертає від 

чеснот (Лаппо-Данилевский, 1889).  

Великий уплив на російську систему підготовки вчителя здійснили 

педагоги Західної Європи. Так, на початку 80-х рр. XVIII ст. при 

Московському університеті був організований педагогічний семінар, де 
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студентам читалися лекції з педагогіки на основі використання зарубіжної 

педагогічної літератури. В основному підготовка вчителів того періоду 

здійснювалася на основі педагогічних праць Д. Локка, а пізніше 

Я.А. Коменського. Професори Московського університету і Академії наук 

публікували російські переклади праць Дж. Локка, Я.А. Коменського, 

Ж.-Ж. Руссо (Афанасьев, 1860). Значною заслугою М. Ломоносова була 

популяризація в Росії педагогічних творів видатного чеського педагога, 

засновника педагогічної науки Я.А. Коменського. Уперше в російській 

дидактиці М. Ломоносов запропонував у процесі навчання опиратися на 

принципи матеріалістичної теорії пізнання, психологію дитини, 

індивідуальні підходи. М. Ломоносов пропагував дидактичні принципи 

доступності, логічності, науковості, наочності, зв’язку теорії з практикою, 

урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів. Учений першим 

почав запроваджувати класно-урочну систему навчання в гімназіях 

Московського університету, в академічній гімназії, в кадетському корпусі 

(Кулябко, 1962).  

Учень і послідовник М. Ломоносова, ректор університетської гімназії 

при Московському університеті М. Поповський, який здійснив власний 

переклад праці Д. Локка «Думки про виховання», підкреслював, що цей твір 

має наукову цінність і буде корисним для виховання дітей. М. Поповський 

стверджував, що трансформація західноєвропейських педагогічних ідей в 

Росії потребує творчого підходу (Андреевский, 1890). Перекладачем творів 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро та інших був також просвітник, видавець, 

відомий поет І. Богданович.  

За західноєвропейськими зразками Міністерством народної просвіти 

Російської імперії був розроблений «Статут навчальних закладів, 

підпорядкованих університетам» (1804 р.). Передові педагоги, філософи, 

просвітники періоду Російського Просвітництва (кінець XVIII – друга 

половина ХІХ ст.), що прагнули до формування нової високоосвіченої 
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особистості, зверталися до кращого західноєвропейського досвіду розбудови 

шкільної справи, враховуючи національні особливості (Жураковский, 1978). 

К. Ушинський, В. Стоюнін, П. Каптерєв та ін. творчо використовували 

філософсько-педагогічні ідеї А. Дистервега, Й.Ф. Гербарта, Й.Г. Песталоцці у 

своїй педагогічній діяльності. Філософ М. Бердяєв (1937) називав учення 

Ж.-Ж. Руссо про людську природу оптимістичним, а В. Зенковський (2002) 

цінував його за те, що він визнавав факт присутності вродженого добра в 

дітях, на чому має ґрунтуватися система виховання, заснована на вивченні 

природи дитини. В. Зенковський (2002) уважав, що під упливом творчої 

спадщини Ж.-Ж. Руссо з’явилися найважливіші в XIX ст. педагогічні течії. 

С. Гессен (1923) називав прекрасним і захоплюючим задум вільного 

виховання Ж.-Ж. Руссо, шляхом реалізації якого оновлювалася й буде вічно 

оновлюватися педагогічна думка.  

К. Ушинський (1964) уважав Ж.-Ж. Руссо великим знавцем людських 

пристрастей, відзначав тонку спостережливість, називав геніальною його 

автобіографію «Сповідь», що відкриває всі аспекти людського характеру з 

усіма його позитивами й недоліками. Проте підкреслював неприродність, 

нежиттєздатність деяких методологічних принципів виховання й навчання 

Ж.-Ж. Руссо і вказував, що розвиток і вчення повинні відбуватися одночасно, 

не випереджуючи одне одного. М. Демков (1916) критикував такі ідеї 

Ж.-Ж. Руссо, як пропаганду безмежної свободи людини; надання ключової 

ролі у вихованні не розуму й волі, а відчуттів; неуважне ставлення до 

морального й розумового життя дитини; перевага самонавчання над 

дидактикою; звільнення людини від релігійних, державних і сімейних 

обов’язків.  

Отже, ідеї розвитку педагогічної майстерності в Росії не могли б 

розвиватися в межах національного мислення, адже обмеженість неминуче 

приводить до збіднення й нівелювання інтелектуально-моральних цінностей. 

Тому діалектичний зв’язок російської теорії формування особистості 

вчителя-майстра із західноєвропейською філософією освіти є закономірним, 
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є основою розвитку педагогічної освіти в Російській імперії. Відбувалися 

міжнародні консультації із західноєвропейськими педагогами з питань 

заснування та реформування педагогічних навчальних закладів, творчого 

використання досвіду європейських моделей організації вищої школи і 

підготовки науково-педагогічних кадрів. 

Слід відзначити суттєвий уплив західноєвропейської реформаторської 

педагогіки на розвиток педагогічної думки Росії. Розвиток гуманістичних 

поглядів на дитину західних педагогів найбільш цілісно відображено в 

антропологічному підході видатних педагогів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

К. Ушинського, П. Каптерєва, П. Лесгафта, які вважали, що всі науки про 

людину повинні слугувати цілісному філософсько-педагогічному знанню про 

призначення людини і є теоретичною базою становлення вчителя-майстра. 

Аналізуючи розвиток російської освіти періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

П. Каптерєв (1914) підкреслював, що Росія розвивалася паралельно з 

західною цивілізацією і не була ізольована від упливу західних ідей.  

Гуманістичні традиції західних педагогів Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, 

що будувалися на ідеї вільного виховання, розвивали представники 

педагогіки вільного виховання особистості дитини К. Вентцель, І. Горбунов-

Посадов, А. Зеленко, С. Шацький та ін. К. Вентцель (1923), засновник 

«Будинку вільної дитини», визнавав особливу значущість вродженого 

потенціалу дитини і вважав, що завдяки любові педагог повинен сприяти 

розвитку її індивідуальності, що розвивається в атмосфері свободи й любові. 

Вивчення в Росії зарубіжного педагогічного досвіду було характерною 

рисою розвитку педагогічної освіти в XIX – початку XX ст. Слід зазначити, 

що прогресивні педагоги другої половини ХІХ ст. М. Бунаков, М. Корф, 

С. Миропольський, М. Пирогов, К. Ушинський та ін., як і Я.А. Коменський, 

Дж. Локк, Й.Г. Песталоцці, розглядали моральне виховання в тісному 

взаємозв'язку з релігійним. Перший перекладач «Великої дидактики», 

редактор журналу «Народна освіта» (1896 р.), автор підручників з педагогіки 

С. Миропольський підтримував ідею Я. А. Коменського про виховне 
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навчання і розробив проект народної школи на основі його ідей. Свої 

дидактичні принципи для народної школи С. Миропольський розробляв, 

керуючись «Великою дидактикою», про що свідчать його наукові й 

методичні роботи «Народна школа за ідеями Коменського» (1876 р.), «У 

чому наша задача?» (1872 р.), «Учень і виховуюче навчання в народній 

школі» (1890 р.) та ін. (Андреевский, 1890). Як і Я. А. Коменський, 

С. Миропольський (1875) зазначав, що кожен громадянин має право на 

освіту. Однак, незважаючи на те, що дослідження С. Миропольського 

спиралися на наукові праці європейських учених-педагогів 

(Я. А. Коменський, А. Дістервег, Й. Г. Песталоцці), педагог підкреслював 

важливість національної освіти. С. Миропольський (1875) пропонував 

будувати народну школу з урахуванням історичних традицій, народної та 

православної педагогіки і вважав, що релігійно-моральний напрям має стати 

головним виховним елементом школи. 

Значні соціально-економічні й політичні зміни, що відбувалися в другій 

половині XIX ст. в Росії, призвели до трансформації уявлень про ідеал 

людини і мету її виховання та освіти. Ідеальною вважалася ініціативна, 

самостійно мисляча людина, що володіла знаннями з різних галузей науки і 

вміла їх використовувати в практичній діяльності. Нові уявлення про ідеал 

особистості активно обговорювалися в суспільстві і педагогічних колах і 

знайшли відображення в ідеях «нового виховання». Пошук шляхів і засобів 

різнобічного розвитку особистості дитини був реалізований у російській 

«реформаторській педагогіці» творчої трудової діяльності, художньої 

творчості, в оволодінні професійними вміннями, надання дитині права брати 

участь у виборі цілей і засобів освіти та ін. 

На початку ХХ ст. в Росії особливої популярності набули ідеї вільного 

виховання К. Вентцеля, С. Шацького, М. Чехова, О. Нечаєва та ін. психологів 

і педагогів, які трактували цей термін значно ширше, ніж у Західній Європі 

кінця XIX – початку XX ст. і включали в зміст поняття «вільне виховання» 

«трудова школа», «педагогіка особистості», «соціальна педагогіка» та ін. Ідеї 
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«вільного виховання» в розумінні російських педагогів наближалися до 

європейської концепції «нового виховання» загалом. Прихильники «вільного 

виховання» були єдині в тому, що найважливішими завданнями школи 

повинні стати вільний і різнобічний розвиток дитячої особистості, розкриття 

в кожній дитині її індивідуальних особливостей, формування моральних 

якостей і підготовка до активного життя в суспільстві.  

Значну увагу російські педагоги приділяли розробці теорії і практики 

виховання в колективі за традиціями Й. Г. Песталоцці, які вказували на 

необхідність створення серед дітей атмосфери товариства і взаємодопомоги, 

що сприяють їхньому особистісному розвитку. Найбільш помітний внесок у 

розробку теоретичних і практичних аспектів проблеми виховання в дитячому 

колективі здійснили С. Шацький, М. Сорока-Росинський та А. Макаренко. У 

ХХ ст. в Росії стали розвиватися ідеї Д. Дідро, була науково обґрунтована 

теорія розвивального навчання, започаткована Й. Г. Песталоцці і 

А. Дистервегом, яку розвинув науковий колектив під керівництвом 

російських психологів і педагогів (Л. Занкова, Д. Ельконіна, В. Давидова). 

Робота була зосереджена в лабораторії Науково-дослідного інституту теорії 

та історії педагогіки АПН СРСР, яку очолював Л. Занков.  

 

1.4. Український і європейський впливи у науково-освітньому 

поступі Росії ХVІІІ ст. 

 

Педагогічна наука епохи Просвітництва ХVІІІ ст. у контексті 

сформованих ідеологічних засад була зорієнтована на вдосконалення 

людини, сприяла становленню й розвитку теорії і практики освіти Росії. У 

період Просвітництва відроджуються гуманістичні ідеали, які 

проголошували ідею невід’ємного права людини на постійний розвиток 

інтелекту, а звернення науковців до питання про сутність людини 

актуалізували проблему виховання й розвитку особистості.  
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Становлення системи освіти Росії у ХVІІІ ст. визначила радикальна 

європеїзація, зініційована Петром І, упровадження західного способу життя й 

утвердження культурних цінностей, які трансформували російські 

педагогічні традиції. Петровські реформації мали соціально-політичний і 

просвітницький характер.  

На думку М. Владимирського-Буданова (1874), до Петра І панувала 

«елементарна система освіти», основу діяльності якої становили церковні 

приходи. Дослідник розглядав першу половину ХVІІІ ст. як період боротьби 

між духовною і спеціальною освітою, а другу половину ХVІІІ ст. як період 

боротьби між спеціальною і загальною освітою. О. Лаппо-Данилевський 

(1990) пише, що культурний процес в Росії ще в XVII ст. характеризувався 

запозиченнями і відзначав інертність московського народу епохи 

Середньовіччя, його освітню відсталість.  

Як підтверджує аналіз архівних дерел,  помітний уплив на становлення 

системи освіти в Росії мали українські діячі-подвижники, науковці, духовні 

особи (Об отправке в Москву, 1736; Об отправке из лавры, 1760; О 

назначении учителем, 1768). Значна роль у цьому процесі належала Києво-

Могилянської колегії, заснованій київським митрополитом П Могилою у 

1632 р. Відповідно до указу Петра І від 26 вересня 1701 р. колегія отримала 

статус академії і була першим вищим навчальним закладом на 

східнослов’янських землях. В академії навчалися С. Полоцький, 

С. Яворський, Ф. Прокопович, Г. Сковорода та інші українські просвітники, 

які здійснювали основоположний уплив на розвиток російської культури, 

освіти, науки. За словами В. Белінського (1959), історія київської академії 

тісно зв’язана з історією російської освіти впродовж майже півтора століття, 

тому що багато великоруських духовних училищ були засновані її 

вихованцями або утверджені духом її ученості. 

Сучасний український дослідник С. Пономаревський акцентує увагу на 

тому, що впродовж майже всього ХVІІІ ст. в Росії значну частину 

інтелектуальної еліти становили українці за походженням, переважно 
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випускники Києво-Могилянської академії. Учений відзначає, що 

представники цієї еліти не осідали лише в Москві або Санкт-Петербурзі, а 

засновували школи, освітні і наукові центри в Сибірі, на Алтаї, Уралі, 

Далекому Сході (Пономаревський, 2012). 

Вагомим результатом діяльності Києво-Могилянської академії, її 

впливу на культурний і освітній поступ Росії була послідовна переорієнтація 

московського уряду на західноєвропейські засади освітньої політики. Ці ідеї 

було зреалізовано в діяльності наукового й освітнього центру – Московської 

Слов’яно-греко-латинської академії. З ініціативи вихованця Києво-

Могилянської колегії, письменника, просвітителя і педагога Симеона 

Полоцького (1629–1680 рр.) в Москві за зразком Києво-Могилянської 

академії було засновано перший вищий навчальний заклад в Росії – 

Слов’яно-греко-латинську академію (1687–1814 рр.) (Хижняк, & 

Маньківський, 2003). 

Варто зазначити, що Слов’яно-греко-латинська академія орієнтувалася 

на західноєвропейські навчальні заклади (університети, колегії) і готувала 

фахівців не лише для церкви, а й для потреб держави. Випускниками закладу 

були викладачі семінарій, перекладачі, слухачі для медичних шкіл та інші 

фахівці. Московська академія була не лише богословським навчальним 

закладом, а й осередком підготовки вчителів практично для всіх типів 

державних світських шкіл в Росії. Однак Академія залишалася церковним 

закладом і була підпорядкована Синоду (О выпечетании, 1751; О высылке из 

Лаврской типографии,1755; О напечатании, 1760; О высылке 

Императорской Академии, 1777; Смирнов, 1855). 

Заслуговує на увагу, що після 1972 р. історичні аспекти діяльності 

Києво-Могилянської академії історики педагогіки часто вивчали суголосно з 

Московською Слов’яно-греко-латинською академією, що мало спільну 

мету – довести єдність поглядів викладачів двох закладів. Оскільки багато 

професорів Києво-Могилянської академії після її закінчення продовжували 
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свою кар’єру в Росії, їх презентували як спільних українсько-російських 

діячів (Хижняк, & Маньківський, 2003). 

З цього приводу О. Лавріненко зазначає: «Викликає інтерес той факт, 

що у 1701 р. ректором Московської академії став С. Яворський, у 1704 р. – 

С. Крайський (навчався в Києво-Могилянській академії з 1655 по 1656 рр., 

був її викладачем), у 1706 р. – Ф. Лопатинський (вищу освіту здобув у 

Київській Академії). Всього за 1701–1775 рр. з 19 ректорів 15 були 

вихованцями Києво-Могилянської академії. Саме діяльність науковців, 

педагогів, церковних діячів – випускників Академії сприяла започаткуванню 

навчальних закладів у всій Російській імперії» (Лавріненко, 2009, с. 117).  

Дослідник доходить слушного висновку, що високий рівень 

професійної майстерності випускників Києво-Могилянської академії був 

запорукою розвитку освітньої справи не лише на українських землях, а й у 

царській Російській імперії та на західноєвропейських територіях.  

Слід зазначити, що П. Пекарський, аналізуючи стан освіти в Росії 

XVIII ст., відзначає, що її розвиток зумовлювався двома чинниками: 

київською вченістю, перенесеною з Польщі, і досвідом європейської освіти, 

що була запозичена в Голландії, Німеччині, трохи в Англії, Франції і навіть 

Італії (Пекарский, 1862b). У журналі «Державні записки» за 1862 р., 

П. Пекарський (1862b) зауважує: «Київські вчені, хоч і перейняті наскрізь 

схоластикою, були за своєю освітою незмірно вище московських книжників. 

На вивчення чужих мов, на читання чужомовних творів московські 

книжники дивилися як на збезчещення віри» (с. 382–383). П. Пекарський 

відзначає, що зародком усього, що відбувалося в історії науки та освіти в 

пізніший період, була заснована Петром Могилою академія в Києві і турботи 

Петра Великого про розповсюдження знань у Росії (Пекарский, 1862b).  

Варто зауважити, що українські вчені відігравали важливу роль у 

становленні російської освіти, чому сприяв той факт, що Петро І почав 

зближення Росії з освіченою Європою. Упродовж півтора століття Києво-
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Могилянська академія задовольняла розумові потреби всієї Росії (Хижняк, & 

Маньківський, 2003). 

У Києво-Могилянській академії, що поєднувала функції гімназії і 

вищої школи, у трьох граматичних класах (клас «інфіми», клас «граматики» і 

клас «синтаксими») готували учнів до навчання у класах поетики і риторики, 

де формувалися елементи риторичної майстерності і відбувався 

завершальний етап навчання перед переходом до «вищих класів», а саме – 

філософії і богослов’я. Закінчення класу риторики дозволяло студентам 

отримати атестат про закінчення закладу і давало можливість поступити на 

службу, продовжити навчання в Московському університеті або в 

університеті при Санкт-Петербурзькій академії наук (Хижняк, & 

Маньківський, 2003). 

Як стверджують дореволюційні й сучасні історики (Є. Болховитинов, 

М. Верьовкін, В. Данилевський), у Києво-Могилянській академії деякий час 

навчався М. Ломоносов. Є. Болховитинов уважав, що М. Ломоносов в 

київській академії вивчав поетичне й ораторське мистецтво. У прийнятті 

М. Ломоносовим рішення поїхати до Києва ключовим став той факт, що у 

середині ХVІІІ ст. Московська академія знаходилася під упливом київських 

учених, а багато її викладачів працювали в Москві, зокрема Ф. Прокопович, 

внесок якого у розвиток культури і просвітництва спочатку України, а потім і 

Росії є незаперечним (Данилевский, 1954).  

Вагомий внесок у розвиток ідей педагогічної майстерності в теорії і 

практиці освіти Росії досліджуваного історичного періоду зробив церковний і 

громадський діяч, письменник, учений Феофан Прокопович (1681–1736 рр.) 

Слова Ф. Прокоповича «Нехай просвітництво хвилює вік» стали 

лейтмотивом усього його життя. Він брав участь в організації Російської 

Академії наук, очолював «учену дружину» діячів культури. За свідченнями 

П. Пекарського (1873), Ф. Прокопович був покровителем і другом багатьох 

академіків, виступав із проповідями в Олександро-Невській лаврі, вражаючи 

російську публіку красномовством, ерудицією та глибокодумними 
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міркуваннями. Літературна й ораторська діяльність Ф. Прокоповича у 

м. Санкт-Петербурзі була цілком спрямована на втілення політичних, 

церковних і культурно-освітніх перетворень (Литвинов, 2013). У 1719–

1720 рр. Ф. Прокопович працював над написанням «Духовного регламенту». 

Серед восьми розділів регламенту було подано правила для академії, 

семінарії, а також для вчителів і проповідників. У 1720 р. було видано 

складений ним буквар під назвою «Перше навчання отрокам», а у 1721 р. він 

відкрив школу у своєму будинку, де під його наглядом і керівництвом 

навчалися сироти й бідні діти різних соціальних прошарків за складеними 

ним правилами й підручником. Школа Феофана була найкращою школою 

першої половини ХVІІІ ст. зі своїм статутом, яка опікувалася насамперед 

якістю знань, що давала своїм вихованцям (Литвинов, 2013). 

Отже, вплив досягнень українських учених, західноєвропейських 

освітніх традицій став вагомим чинником поступу російської освіти. На 

думку С. Пономаревського (2012), упродовж ХVІІ–ХVІІІ ст. з України до 

Росії прибуло від 10 до 20 тисяч науковців, професорів, учителів, 

наставників, вихователів, духовних осіб тощо. З кінця ХVІІІ ст. потужний 

український уплив на російську систему освіти знівелювався. 

В епоху Просвітництва у сфері професійної освіти окреслилася нова 

тенденція: відбувся централізований розвиток професійної системи навчання 

на основі наукових і педагогічних знань. Перші просвітницькі реформи в 

Росії були зв’язані з ім’ям Петра І. Саме в епоху його царювання (1689–

1725 рр.) були закладені основи інтенсивного просвітницького руху та науки. 

Відкривалися нові навчальні заклади: Московська інженерна (1703 р.) і 

хірургічна (1707 р.) школи, Морська академія (1715 р.), медична (1716 р.), 

інженерна (1719 р.), артилерійська (1721 р.) та ін. (Чехов, 1923). 

Виникала потреба у підготовці кваліфікованих педагогів, оскільки в 

Росії того часу системи педагогічної освіти ще не існувало, вчителями 

ставали люди, які не були причетні до педагогічної діяльності. 
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Запрошувалися також учителі з Західної Європи, в основному з Німеччини 

(Осипов, 1995).  

Становленню педагогічної освіти і розвитку ідей професійної 

майстерності вчителя сприяло заснування Санкт-Петербурзької академії наук 

(1724 р.), яка була створена за найактивнішої участі Ф. Прокоповича і стала 

вищою науковою установою Росії. Відкрита після смерті Петра І, Академія 

функціонувала як державне наукове товариство і стала одним із 

фундаментальних осередків науки й освіти. Санкт-Петербурзька академія 

наук була центром російської науки, культури і педагогічної освіти, де 

реалізовувалися науково-дослідницький, техніко-прикладний, культурно-

освітній і педагогічний напрями діяльності (Копелевич, 1977). 

При Академії наук були створені університет і гімназії. Академія наук 

від часу створення мала репутацію не лише центру розвитку науки, а й 

центру поширення освіти. Першим президентом Академії був призначений 

медик Лаврентій Блюментрост (1692–1755 рр.), який опікувався тим, щоб 

діяльність Академії відповідала світовим стандартам наукового поступу. Всі 

академіки першого складу були іноземцями і приїжджали в супроводі своїх 

студентів. Серед провідних зарубіжних науковців були математики Микола і 

Данило Бернуллі, Христіан Гольдбах, фізик Георг Бюльфінгер, астроном і 

географ Жозеф Деліль, історик Г.Ф. Міллер, яких запросив Петро І. У 1727 р. 

членом Академії став один із найвідоміших наукових корифеїв Леонард 

Ейлер. Серед іноземних членів Академії були Х. Вольф, Ф. Вольтер, 

Д. Дідро, Б. Франклін, І. Кант, І. Гете, Ч. Дарвін та ін. (Красоткина, 1960). 

У 1727 р. членом Академії став Л. Ейлер – один із наукових корифеїв. 

Органом колективного обговорення і оцінки результатів досліджень була 

академічна конференція. Науковці мали свободу творчості і безмежні 

можливості друкувати наукові праці. Саме в Санкт-Петербурзі, що згідно з 

указом Петра І у 1703 р. набув статусу нової столиці Росії, засновано першу 

Публічну бібліотеку, було надруковано першу газету «Відомості», відкрито 

Академію наук і перший дослідно-науковий музей – Кунсткамеру, який 



138 

 

можна вважати прообразом науково-дослідних інститутів Росії (Красоткина, 

1960). 

Важливим етапом у розвитку російської науки стало відкриття 28 січня 

1724 р. у складі Академії наук Санкт-Петербурзького університету, що став 

одним із перших російських центрів розвитку науки і підготовки наукових 

кадрів у Росії. З 1725 р. змінюється вектор ставлення до науки, і можна 

стверджувати, що з цього часу відбувається прогресивний розвиток науки, 

російська наука отримує офіційне державне визнання. Особлива увага у 

перші десятиліття приділяється розвитку досліджень у сфері фізико-

математичних, історичних, медичних і географічних наук. Однак педагогіка 

того історичного періоду не отримала офіційного статусу самостійної науки, 

а розвивалася в межах філософії (Нечаев, 1910). 

Слід зазначити, що У 1726 р. при Академії була заснована гімназія, яку 

можна вважати першим державним світським загальноосвітнім закладом у 

Росії, що готувала гімназистів до вступу в університет, а молодь – до кар’єри 

науковця. Гімназія складалася з двох відділень: німецька школа (3 роки 

навчання) і латинська школа (2 роки навчання). Основними навчальними 

предметами були словесність, історія, географія, математика, 

природознавство та іноземні мови. У 1726 р. в гімназії навчалося 112 

гімназистів – діти із заможних родин (Алешинцев, 1912). 

З-за кордону до Академії наук було запрошено 16 відомих 

європейських науковців, переважно з німецьких університетських осередків. 

Однак варто зазначити, що якщо в Західній Європі початку ХVІІІ ст. 

спостерігався значний інтерес до природничо-наукових знань у зв’язку з 

інтенсивним поступом промисловості, розвитком філософських знань, то в 

державній Академії наук кріпосницької Росії навчання відбувалось на 

традиційних схоластичних засадах (Осипов, 1995).  

Науковий і педагогічний досвід діяльності Академії наук сприяв 

створенню через 30 років першого в Росії світського вищого навчального 

закладу, центру розвитку педагогічної думки – Московського університету. 
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Академія наук підтримувала розвиток шкільної освіти. Упродовж ХVІІІ ст. 

Академія брала участь в організації процесу навчання у всіх навчальних 

закладах м. Санкт-Петербургу (Афанасьев, 1860).  

У 1746 р. президентом Академії наук і мистецтв став Кирило 

Григорович Розумовський (1728–1803 рр.), який народився на хуторі Лемеші 

(нині – Козелецький район Чернігівської області) в родині міського козака 

Григорія Розума.  

С. Шубинський (1893) зауважує, що К. Розумовський очолив академію, 

яка знаходилася в занедбаному стані. Всі найкращі професори виїхали з 

Росії. Університет і гімназія функціонували лише на папері. У своїй першій 

офіційній промові К. Розумовський акцентував увагу на тому, що Академія – 

товариство науковців, головною метою діяльності яких є служіння на 

користь і славу Росії. На посаді президента він розпочав реформування 

Академії.  

Результатом змін був підписаний імператрицею Єлизаветою 

«Регламент Імператорської академії наук і мистецтв» (1747 р.), що визначав 

не лише структуру академії, а й обов’язки кожного її члена. Це був перший 

Статут наукового товариства, відповідно до якого Академія наук поділялася 

на академію і університет. З цього часу академіки займалися винятково 

науковою роботою, а професори – викладацькою діяльністю. В Академії було 

створено 3 класи: перший складався з астрономів і географів; до фізичного 

класу входили хіміки й біологи; третій клас був фізико-математичним 

(Статья о необходимости преобразования, 1755; Пекарский, 1870). 

До складу Академії повинні були увійти 10 академіків, для кожного 

закладу призначався ад’юнкт і 10 почесних членів, які працювали за межами 

закладу. Ад’юнктами могли стати лише особи російського походження. При 

президенті К. Розумовському вперше працювали вітчизняні академіки: 

М. Ломоносов, В. Тредіаковський, С. Крашенинников, Н. Попов, 

С. Котельников, С. Румовський, М. Софронов, А. Красильников, 

Г. Козицький, Н. Мотонис. Згідно зі Статутом на початку кожного року 
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члени Академії наук пропонували плани наукових розробок у всіх галузях 

знань. Разом з тим відповідно до власних наукових спрямувань пропонували 

президенту Академії новітні праці закордонних учених (Пекарский, 1873).  

За роки президентства К. Розумовського професійних вершин досягла 

наукова діяльність М. Ломоносова, якого президент цінував і підтримував, 

розвивав його проекти, спрямовані на підвищення рівня наукової роботи 

Академії. Упродовж періоду керівництва К. Розумовського Академія завдяки 

досягненням у галузі природничих і точних наук зайняла почесне місце серед 

європейських академій (О высылке гетману, 1761; Лазорський, 1996). 

Яскравим прикладом педагогічної майстерності були лекції самих 

академіків. На заняття запрошувалися всі бажаючі, про що повідомлялося у 

«Санкт-Петербурзьких відомостях» і в спеціально надрукованих 

оголошеннях, що розклеювалися на вулицях міста. Лекції з математики, які 

читав ад’юнкт з астрономії П. Іноходцев, викладалися російською мовою, а з 

фізики, які читав Л. Крафт, – французькою (Сухомлинов, 1882). 

Про розвиток освіти в Росії свідчить видання нових підручників для 

шкіл, гімназій і університетів. На державному рівні утверджувалися суворі 

вимоги до домашнього виховання дітей, що знайшло відображення на 

сторінках книги «Юности честное зерцало», де йшлося про те, що завдання 

батьків у справі виховання дітей повинні вирішуватися на засадах 

придворного етикету, а саме: спілкуватися з дітьми іноземними мовами, 

навчати світським манерам, правилам поведінки за столом, у суспільстві, на 

вулиці, вчити танцям, умінню красиво говорити (Пекарский, 1862a; 

Каменский, 1999).  

З ініціативи письменниці і відомої російської діячки епохи 

Просвітництва княгині К. Дашкової (1743–1810 рр.), директора 

Петербурзької академії наук і президента Російської академії наук (1783–

1806 рр.), був надрукований «Словник Академії Російської» (в 6-ти томах, 

1789–1794 рр.).  
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Значний уплив на розвиток російської науки і культури мала діяльність 

великого просвітителя, вченого, фундатора російської класичної філософії, 

академіка Михайла Васильовича Ломоносова (1711–1765 рр.), який сприяв 

створенню при Академії наук спеціальних навчально-наукових центрів, в 

яких можна було б готувати висококваліфікованих фахівців, і був 

прихильником заснування нової школи, в якій поєднувалися б 

загальноосвітня і практична підготовка молоді. Члени Академії активно 

працювали над написанням навчальних видань для шкіл. Так, у перші роки 

роботи в Академії М. Ломоносов написав підручник «Стисле керівництво до 

красномовства», (1748–1797 рр.). Як відзначає Г. Сагач (2000), М. Ломоносов 

розрізняв такі фактори обдарування оратора, як душевні, особливо гострий 

розум і пам’ять, фізичні – сильний й приємний голос, поставний вигляд. 

М. Ломоносов виділив знання елементів і структур публічної промови: вступ, 

тлумачення, твердження, висновок. Для успішного впливу на слухачів він 

рекомендував добре знати людину, стан оратора, стан слухачів (вік, стать, 

виховання, звички, рівень освіти тощо), силу красномовства. Учений уважав, 

що оратор повинен володіти своїми пристрастями, вміти збуджувати й гасити 

свої почуття, тоді слухачі будуть знати, що ця людина чесна, совісна, їй не є 

чужими ті пристрасті, які вона хоче пробудити у слухачів.  

Вважаючи педагогіку невід’ємною складовою світової й російської 

культури, М. Ломоносов обґрунтував принцип науковості як провідний 

принцип навчання і став засновником засад наукової педагогічної теорії. 

Учений одним із перших у Росії почав вивчати питання змісту і методів 

навчання, вважаючи, що способи навчання повинні відповідати віку дитини, 

а навчальний матеріал бути посильним. Ідея неперервності початкової, 

середньої і вищої освіти, яку запропонував М. Ломоносов, сприяла тому, що 

в кінці ХVІІІ ст. Сенат визнав створення гімназії і початкових училищ 

корисним для суспільства (Ламанский, 1865).  

Тексти російських законодавчих актів періоду царювання імператриці 

Катерини ІІ, які характеризують державну освітню політику, свідчать, що 



142 

 

основними ключовими поняттями були «наука», «виховання», «освіта», 

«людина», «громадянин», «народ», «суспільство». Саме в означений період 

відбувався інтенсивний розвиток системи освіти, педагогічної думки в Росії 

(Павленко, 1911).  

Аналіз філософських, історичних праць дореволюційних авторів 

(А. Воронов (1849), М. Демков (1909), П. Каптерєв (1905), 

С. Рождественський (1902), М. Сербов (1910) та ін.) показав, що державна 

освітня політика здійснювалася на основі принципу централізації, а також у 

процесі реалізації адміністративних реформ регіонального управління та 

формування освіченої еліти в регіонах. У цей період поширюється інтерес до 

наук, наукові дослідження почали проводити не лише науковці – члени 

академії наук, а й учителі гімназій, викладачі університетів.  

П. Каптерєв у книзі «Історія російської педагогії» (1915) відзначає, що 

в часи правління Катерини ІІ державна педагогіка до виховання людини і 

громадянина ще не доросла, педагогіка Катерининого часу за своєю сутністю 

залишалася старою петровською, тобто становою і вузькою (Каптерєв, 1915). 

Безперечним у розвиток освіти Росії є внесок Франса Ульріха Теодора 

Епінуса (1724–1802 рр.), професора астрономії Берлінської Академії наук, 

автора наукових праць з фізики, математики, астрономії. Головний фактор 

успіху шкільної реформи Ф. Епінус убачав у «правильній» підготовці 

вчителів, які розуміли, чому і за якою методикою навчати учнів. Учений 

звернув увагу на те, що в Росії немає достатньої кількості вчителів, здібних 

до справи, тому необхідно у стислі терміни надати освіту достатній кількості 

вчителів (Толстой, 1886). 

Для успішної діяльності навчальних закладів Ф. Епінус радив 

запросити підготовлених учителів з австрійських провінцій, які знали 

слов’янські наріччя і діалекти та були православної віри. Рекомендації 

вченого знайшли розуміння й підтримку Катерини ІІ, саме тому Імператриця 

вирішила запровадити австрійську систему початкової народної освіти. 

(Рождественский, 1909). 
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Як підтверджує аналіз аріхвіних джерел, у 1782 р. за дорученням 

Катерини ІІ створено Комісію із запровадження училищ, яка мала 

зреалізувати такі завдання: підготувати й послідовно втілити в життя 

загальний план створення народних шкіл; готувати вчителів; перекладати 

російською мовою або писати самостійно необхідні підручники (О сочинении 

плана, 1787; Полное собрание, 1830). Комісія із запровадження училищ стала 

першим загальноросійським осередком народної освіти при Міністерстві 

народної просвіти. Головою Комісії був призначений сенатор, таємний 

радник, майбутній міністр народної освіти, граф Петро Васильович 

Завадовський (1738–1812 рр.), уродженець Чернігівщини і вихованець Києво-

Могилянської академії. М. Сухомлінов (1888) називає період керування 

П. Завадовського Міністерством (1803–1810 рр.) «блискучою добою в історії 

народної освіти в Росії» (c. 9).  Голова Комісії з запровадження народних 

училищ. Поповнював склад учителів народних училищ з числа студентів 

Києво-Могилянської академії. За час його служби в міністерстві в державі 

було засновано Харківський, Казанський і Дерптський університети. 

Головою Комісії став Федір Іванович Янкович-де-Мирієв (1741–

1814 рр.) – австрійський педагог, православний серб за походженням, який 

знав російську мову. Відомий педагог працював у Росії 30 років і переклав 

російською мовою австрійські й німецькі інструкції для вчителів, шкільні 

статути, підручники, що дозволило російським педагогам і державним діячам 

ознайомитися з західноєвропейським досвідом організації шкільної справи 

(Дело о назначении пенсии, 1816; Воронов, 1858).  

27 вересня 1782 р. Катерина ІІ затвердила підготовлений Комісією 

«План к установлению народных училищ в Российской империи». Саме в цей 

історичний період було започатковано професійну підготовку вчителів та 

вжито заходів удосконалення їхньої педагогічної майстерності. Ф. Янкович 

особисто займався підготовкою вчителів для цих шкіл. До народних шкіл 

були запрошені найкращі семінаристи із Олександро-Невської та 



144 

 

Новгородської семінарій, якими опікувалася Комісія (Соловьев, 1992; 

Воронов, 1858; Журналы заседаний и определения Комиссии, 1785–1803). 

Упродовж січня 1783 р. в семи петербурзьких школах, куди направили 

по 2 вчителі, підготовлені Ф. Янковичем, через відсутність здатних до 

професійної педагогічної діяльності вчителів для вищих класів було відкрито 

два початкових класи. У Києві першу головну школу було відкрито 1 травня 

1789 р. на Подолі. Відомий український педагог, історик України, засновник 

наукової історіографії М. Берлинський (1764–1848 рр.) викладав у цьому 

закладі географію, історію й природознавство (Аннин, 1882). 

У 1783 р. Комісія видала «Правила для учнів у народних училищах», 

доповнюючи таким чином Статут, в якому були чітко визначені обов’язки 

школярів. Заняття розпочиналися з молитви, навчання було спільним для 

хлопчиків і дівчаток, хоча сиділи вони порізно. Були докладно розписані 

правила поведінки поза школою і вдома, які ґрунтувалися на традиціях 

російського православного виховання і правилах хорошого тону, прийнятого 

у світській сфері того часу. Тілесні покарання були заборонені (Аннин, 1882). 

У 1783 р. у Санкт-Петербурзі було опубліковано перший підручник з 

педагогіки «Руководство учителям первого и второго класса» відомого 

австрійського педагога І. Фельбігера, адаптований до російських умов і 

традицій і перекладений з німецької російською мовою Ф. Янковичем 

(Руководство учителям, 1783). У підручнику пояснювалися сутність і 

принципи організації класно-урочної системи навчання, яка раніше не 

використовувалися російськими вчителями, обґрунтовувалася теорія 

дидактики. Видання складалося з чотирьох частин. Перша частина була 

присвячена методиці роботи з класом. Учителі зобов’язувалися працювати з 

усім класом, а не навчати кожного поодинці. Друга частина містила окремі 

методики навчальних предметів, які вивчалися в народному училищі. У 

третій частині характеризувалась особистість учителя і його професійні 

якості. У четвертій частині йшлося про організацію всього шкільного життя, 

суворо регламентувалася діяльність учителя (Руководство учителям, 1783).  
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Головними методами навчання вважалися настанова і спільне читання: 

один учень читає або відповідає, а інші слухають, тобто вчитель мав 

працювати з усіма дітьми одночасно. Учням рекомендувалося прочитувати 

один і той самий текст від 10 до 15 разів, поки самі діти навчаться гарно його 

читати і правильно відповідати на запитання. Математичну задачу вчитель 

повинен був спочатку сам розв’язати на дошці, а потім за зразком найкращий 

учень розв’язував саме на дошці наступну задачу, і тільки після цього зразок 

рішення диктувався всім учням (Руководство учителям, 1783).  

Таким чином, відбувався поділ учнів на класи, що було новим в 

організації шкільного навчання Росії, тому що раніше кожен учень працював 

індивідуально за завданням учителя. Особлива увага в «Руководстве…» 

приділялася особистості вчителя, його чеснотам, які він повинен був мати, 

щоб працювати з дітьми, а саме: миролюбності й порядності, постійній 

бадьорості духу й тіла, вірності самодержавному ладу і своїй соціальній 

належності, християнській доброчесності, тілесному здоров’ю і 

працьовитості (Руководство учителям, 1783). 

О. Лавріненко (2009) вважає, що «Руководство…» є першим 

російськомовним підручником з педагогічної майстерності для вчителів, бо в 

ньому йшлося про ті риси особистості, які необхідні кожному педагогу-

вихователю в його професійній діяльності. У підручнику навіть 

зустрічаються педагогічні категорії, широковживані в сучасній психолого-

педагогічній науці. 

Згідно архівних джерел, народні училища були новим типом 

навчальних закладів для Росії, де навчалися діти різних соціальних 

прошарків (Дело комиссии об учреждении, 1783а; Дело комиссии об 

учреждении, 1793; Дело комиссии об учреждении, 1783b). Основним 

підручником була праця І. Фельбірга «Про посади людини і громадянина» 

(1783), видана у двох варіантах: для учнів і для вчителів із запропонованими 

методичними рекомендаціями (Толстой, 1886). У першій частині підручника 

було розкрито особливості внутрішнього світу людини та виокремлено 
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розділи про душу, пам'ять, волю, розум та ін., пояснювались обов’язки 

людини перед Богом, близькими і перед самим собою. У другій частині 

йшлося про фізичне виховання. Учням надавалися спеціальні поради щодо 

гігієни, лікування простих хвороб, догляд за хворими, пояснювалися 

причини захворювань та ін. (Толстой, 1886). 

У третій частині вміщено поради вчителя, як орієнтували учнів на 

реалії зовнішнього світу і навчали його суспільних обов’язків як 

добропорядного підданого. У змісті четвертої частини наявні відомості про 

науки, мистецтва, ремесла і промисли, особливості домашнього 

господарювання, що допомагало готувати учнів до майбутньої трудової 

діяльності (Толстой, 1886). 

5 серпня 1786 р. Катериною ІІ був затверджений «Статут народних 

училищ в Російській імперії» (1786), що заклав основи становлення 

державної загальноосвітньої школи і став важливим документом для 

розвитку педагогічної думки Росії ХVІІІ ст. Статут починався словами: 

«Виховання юнацтва було у всіх освічених народів, які вважали його єдиним 

засобом утвердження блага суспільства громадянського…» (Полное 

собрание, 1830, с. 912). У передмові до документа було зазначено: 

«Виховання, просвіщаючи розум людини різноманітними знаннями, 

прикрашає її душу, схиляючи волю до добра, спрямовує до життя 

доброчинного і наповнює людину такими поняттями, які їй у житті потрібні» 

(Полное собрание, 1830, с. 938). 

Статут регламентував усі напрями діяльності народних училищ, що 

створювалися в державі, і складався з 9 розділів: 1) про головні народні 

училища; 2) про малі народні училища; 3) про посади вчителів; 4) про учнів; 

5) про попечителів народних училищ; 6) про доглядачів; 7) про господарську 

частину; 8) про головний уряд училищ (Полное собрание, 1830). 

Згідно зі Статутом було вирішено у всіх містах і великих селах Росії 

відкрити народні училища двох типів: у губернських містах – головні народні 

училища з 5-річним строком навчання, а в повітових містах і селах – малі 
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народні училища з 2-річним терміном. У всіх училищах рекомендувалося 

запровадити класно-урочну систему замість традиційної індивідуальної 

роботи з учнями (Толстой, 1886). 

У 1 та 2 класах навчальний план містив читання, письмо, Закон Божий, 

арифметику, російську граматику (початкові правила), малювання. Головні 

училища складалися з чотирьох класів. Зміст навчання перших двох класів 

відповідав змісту навчання у малих училищах. У старших класах (3–4) 

головних училищ викладали російську граматику, загальну історію, 

географію, фізику, механіку, геометрію, астрономію й архітектуру. Для 

виховання дітей відповідно до вимог імператриці була укладена книга для 

читання «Про посади людини і громадянина» – кодекс моральних принципів 

і норм поведінки підданих. Її читання було розраховано на весь термін 

навчання. У малих училищах навчання проводили два вчителі, а в головних – 

шість. Фінансування народних училищ було покладено на місцеву владу 

(Толстой, 1886).  

Після закінчення головного училища учні мали можливість 

продовжити навчання в університеті, тому в старших класах факультативно 

вивчали латинську і ще одну іноземну мову. Це стало вагомим чинником 

розвитку торгівлі й реалізації національної політики. 

Ф. Янкович і його колеги були прихильниками наочного способу 

навчання, тому в Статуті наполегливо рекомендувалося училищам мати 

колекції наочних приладів, що було позитивною рисою нової системи освіти. 

Центральне місце в Статуті займав розділ «Про посади вчительські», де були 

сформульовані вимоги до педагогів училищ. Головними рисами шкільного 

вчителя вважалися: правочинство і благочестя; міцні наукові знання, яким 

учитель повинен навчати, здатність їх викладати зрозуміло й виразно; ніжна 

любов до юнацтва, спільна з поміркованою дисциплінованістю; крім того, 

вчитель повинен мати велике терпіння й повну безкорисливість. Професійні 

обов’язки вчителя були чітко регламентовані, він повинен був точно 
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дотримуватися навчального плану і викладати за підручником (Воронов, 

1858). 

Статутом була затверджена класно-урочна система викладання, яку 

підтримував М. Ломоносов. Учителю пропонувалося працювати одночасно з 

усім класом. Після викладу нового матеріалу потрібно було вміло здійснити 

«опитування». Для учнів установлювалося правило – хто бажав відповідати, 

повинен був підняти ліву руку (Полное собрание, 1830). 

Важливе значення надавалося особистісному прикладу вчителя. З цього 

приводу в Статуті зазначалося: «Наипаче же требуется, чтобы учителя 

подавали учащимся своим собственным поведением и поступками примеры 

благочестия, дружелюбия, учтивости и прилежания, избегая перед ними как в 

словах, так и на деле всего того, что причинить может соблазны или подать 

повод суеверию» (Полное собрание, 1830, с. 958). 

Відповідно до Статуту Головні народні училища зобов’язані були 

займатися підготовкою кадрів для малих училищ. Сторонні особи, які мали 

бажання стати вчителями, повинні були обов’язково скласти іспит при 

головних училищах і «не токмо в тех самых науках, кои они преподавать 

желают, но также и в способе преподавания оных», лише після цього вони 

отримували атестат і розпочинали виконання вчительських обов’язків 

(Полное собрание, 1830, с. 963). Безумовно, це сприяло підвищенню рівня 

професійної підготовки вчителів. 

Студіювання матеріалів Центрального державного історичного архіву 

м. Санкт-Петербурга дозволило з’ясувати, що вчителі головних училищ 

повинні були двічі на рік представляти на розгляд Комісії звіти про 

різносторонню діяльність училищ, завдяки чому ми маємо можливість 

ознайомитися з досвідом організації навчання у школах Російської імперії.  

Нагляд за училищами здійснювали директор і губернатор, які 

підпорядковувалися Комісії із запровадження народних училищ. Статут 

народних училищ 1786 р. поклав початок у Росії державній системі 

безкоштовних загальноосвітніх міських шкіл, що мали позастановий 
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характер. Шкільний Статут ґрунтувався на досягненнях європейської 

педагогіки, поєднував їх з вимогами російської дійсності, характеризував 

оригінальну за формою і змістом систему народної освіти Росії (Полное 

собрание, 1830). 

Історико-педагогічний і методологічний аналіз розвитку ідей 

педагогічної майстерності свідчить, що актуалізація проблеми підготовки 

вчителя започаткована у ХVІІІ ст., коли в Росії активно обговорювалися 

питання спеціальної підготовки вчительських кадрів і становлення 

педагогічної освіти на професійних засадах. Провідною тенденцією розвитку 

ідей педагогічної майстерності в Росії ХVІІІ ст. була її інтеграція до 

європейського освітнього простору, що зумовило активізацію одного із 

напрямів розвитку педагогічної освіти – створення навчальних закладів для 

спеціальної професійної підготовки вчителів.  

Отже, перехід хаотичної російської педагогічної думки до теоретично 

обґрунтованої педагогічної науки зв’язаний з епохою Просвітництва 

ХVІІІ ст. Розвитку наукових досліджень з педагогіки як науки слугували 

створені наукові товариства, в яких об’єднувалися не лише академіки й 

науковці, а й викладачі університетів і гімназій, які були зацікавлені в 

удосконаленні процесу навчання й виховання. 

Отже, у ХVІІІ ст. відбувалося зближення Росії із західноєвропейськими 

державами у політичному, соціально-економічному контексті, що сприяло 

загальнокультурному розвитку держави і європеїзації російського соціуму. 

Розвиток російської педагогіки визначався не лише надбаннями 

західноєвропейської гуманістичної думки, а й просвітницькою, науково-

педагогічною діяльністю видатних українських учених, просвітителів і 

найосвіченіших діячів. Особливий уплив на розвиток ідей педагогічної 

майстерності в Росії здійснювала протягом багатьох років Києво-

Могилянська колегія, а потім Академія, яка була детермінантою російського 

культурного і навчального простору: використовувалися підручники 

викладачів Києво-Могилянської Академії, відбувалося студіювання 
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російських студентів, вихованці Академії, які працювали в Росії, 

пропонували оригінальні просвітницькі й освітні проекти, що дозволило 

наприкінці століття закласти підґрунтя для подальшого вдосконалення 

освіти, науки й культури загалом. У педагогічній освіті Росії XVIII ст. 

спостерігалось домінування двох суперечливих тенденцій: визнання 

необхідності спеціальної професійної підготовки вчителів і нерозуміння 

потреби у професійній підготовці вчителя. З’ясовано, що становлення 

педагогічної освіти Росії було зумовлено російськими традиціями, 

специфікою економічних умов, а також соціальними й державними 

замовленнями на освіченого вчителя, спостерігалася взаємозумовленість, 

взаємозалежність суспільства, державної політики і освіти. 

 

 

1.5. Творчий розвиток ідей педагогічної майстерності в теорії й 

практиці педагогічної освіти Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  

 

Під упливом суспільно-педагогічного руху другої половини XIX – 

початку XX ст. в Росії гостро постали питання розвитку педагогічної 

майстерності вчителів, які обговорювалися й дискутувалися на сторінках 

педагогічних видань, з’їздах і курсах учителів. Саме в означений історичний 

період набуває активного розвитку діяльність таких прогресивних педагогів 

гуманістичної спрямованості, як: В. Вахтеров (1913), К. Вентцель (1993), 

В. Водовозов (1958), М. Демков (1915), М. Корф (1969), П. Каптерєв (1982), 

В. Острогорський (1914) Д. Семенов (1892), Д. Ушинський (1950)та ін., які 

акцентували увагу на гуманізації освітнього процесу, його творчому 

характері. Так, прихильник вільно-гуманістичного підходу до освіти 

К. Вентцель (1912) закликав створити психолого-педагогічні умови для 

самовиховання, саморозвитку особистості без авторитарного впливу 

дорослих. Педагог зв’язував еволюційний розвиток Росії з вільними людьми, 
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тому не випадково в основу його теорії вільного виховання був покладений 

принцип гуманності.  

Твори К. Вентцеля «Нові шляхи виховання і освіти дітей» (1910 р.), 

«Етика і педагогіка творчої особистості» (1912 р.) свідчать про велику любов 

педагога до дітей, прагнення розвинути їхні творчі здібності. На думку 

К. Вентцеля, головним завданням виховання є розвиток творчої, незалежної, 

самобутньої особистості, яка відчуває свій нерозривний зв'язок і солідарність 

із усім людством. Педагог указував на необхідність з дитинства виховувати в 

людині творче ставлення до життя і давати дітям можливість свідомого 

втручання в життєві події. Означені тенденції вплинули на процес розвитку 

ідей педагогічної майстерності вчителя в Росії періоду кінця ХІХ – початку 

XX ст.  

Друга половина ХІХ ст. в Росії позначена появою низки концепцій, які 

були орієнтовані на модернізацію системи освіти, розвиток педагогічної 

майстерності вчительських кадрів і спроби обґрунтування поняття 

«педагогічна майстерність учителя». Під упливом ідей корифея педагогічної 

думки К. Ушинського, який уперше запровадив поняття теорії і практики 

педагогічного мистецтва, в освітньому просторі Росії формується плеяда 

педагогів-методистів, які зробили вагомий внесок у розвиток ідей 

педагогічної майстерності вчителя (Ушинський, 1983).  

Видатним майстром педагогічної справи 60–80-х рр. ХІХ ст. був 

відомий російський педагог-практик, методист і науковець Дмитро 

Дмитрович Семенов (1834–1902 рр.), у працях якого утверджувались 

педагогічні і методичні ідеї засновника наукової педагогіки К. Ушинського. 

Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя знайшли своє втілення в 

науково-педагогічній і практичній діяльності Д. Семенова. На практичних 

заняттях Д. Семенов використовував різноманітні методи (бесіди, 

порівняння, розповіді, наочні прилади, екскурсії).  

У 70–80-х рр. ХІХ ст., коли Д. Семенов розвивав і реалізовував на 

практиці дидактичні принципи К. Ушинського (наочність, свідомість, 

активність, послідовність, систематичність, міцність знань, зв’язок навчання 
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з життям, емоційність, поєднання інтересу й відповідальності тощо), свідоме, 

активне, систематичне навчання ще не було надбанням масової школи. 

Офіційна педагогіка старанно насаджувала догматизм, механічне заучування, 

тому вчителю потрібна була конкретна педагогічна допомога у процесі 

розвитку педагогічної майстерності.  

У поглядах на професійну підготовку вчителя-майстра особливу увагу 

Д. Семенов (1868) приділяв формуванню педагогічних умінь і підкреслював, 

що активне й свідоме сприйняття навчального матеріалу учнями можливе 

лише тоді, коли вчитель майстерно володіє прийомами педагогічної техніки, 

здатністю утримувати увагу дітей протягом усього заняття. 

Особливого значення педагог надавав голосу і зазначав, що він має 

бути звучним, приємним, але нерізким або крикливим і не дуже тихим або 

невиразним. Педагогічна концепція Д. Семенова ґрунтувалася на положенні 

про необхідність урахування вікових та індивідуально-психологічних 

особливостей дітей у процесі організації освітнього процесу, тому педагог 

уважав, що учні можуть свідомо й успішно опанувати знання, якщо 

навчальний матеріал буде посильним для них і відповідати фізичним і 

духовним особливостям дитини.  

Варто зауважити, що критерієм педагогічної майстерності вчителя 

Д. Семенов уважав таку ситуацію, при якій знання, що отримали учні в 

школі, зберігаються в їхній пам’яті. Міцно засвоєні знання повинні бути 

зв'язані між собою і відповідати науковій логічності й закономірностям 

мислення, тому вчитель повинен пам’ятати, що наука засвоюється дітьми 

лише тоді, коли факти систематизовані в логічному порядку, в розумній 

послідовності, а не тоді, коли наука представляє лише сукупність 

різноманітних відомостей, хоча б і тих, що цікаво подаються (Семенов, 

1864).  

На думку Д. Семенова, важливим показником професійної 

майстерності педагога є свідома дисципліна учнів. Дослідник стверджує, що 

дисципліна – це морально творча сила (Семенов, 1891). Педагог зауважує, що 

свідома дисципліна учнів є наочним підтвердженням майстерності вчителя, 
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який уміє так побудувати освітній процес, при якому вимоги дисципліни 

сприймаються учнями як необхідні. Дисципліна в класі визначається вмінням 

підтримувати інтерес учнів протягом усього уроку, навіть коли педагог 

здатний яскраво, майстерно викладати не лише захоплюючий навчальний 

матеріал (Семенов, 1891).  

Розвиваючи думку про свідому дисципліну учнів як критерій 

педагогічної майстерності вчителя, Д. Семенов доходить висновку, що 

відсутність порушень шкільних правил і вимог залежить від щирих і 

довірливих відносин між учителем і учнями. Тому він рекомендував 

викладачам у стосунках з дітьми поводитися не дуже суворо, але й не 

фамільярно, гуманне ставлення до учнів поєднувати з розумною 

вимогливістю. Д. Семенов уважав, що вчитель-майстер завжди проявляє 

наполегливість, терплячість, витримку і педагогічний такт, а, домагаючись 

необхідного порядку, він використовує різні педагогічні прийоми не 

сердячись, без погроз і покарань (Семенов, 1866). 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів Д. Семенов 

надавав особливого значення одному із елементів педагогічної 

майстерності – техніці викладання. На його думку, секрет педагогічної 

майстерності вчителя полягає не в цікавому викладі, а в самій техніці 

викладання (Семенов, 1866, с. 152–153).  

У 1864 р. вийшли друком «Педагогічні нотатки для вчителів», де 

Д. Семенов сформулював правила для вчителя. Він зауважує, що оптимізм, 

повна впевненість у тому, що кожен учень може отримати глибокі й міцні 

знання, повинні стати для кожного вчителя головною метою його 

педагогічної діяльності. Він рекомендував учителю не висловлювати 

жодного подиву, не бентежити дитину насмішкою або сарказмом, якщо вона 

робить помилки, а лагідно помітити його недолік, висловивши впевненість у 

тому, що цей недолік зникне при старанному ставленні до справи (Семенов, 

1953а).  

Д. Семенов доходить висновку про те, що педагогічна майстерність є 

показником професіоналізму вчителя і необхідною складовою підготовки 
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вчительських кадрів. Головними якостями педагога-майстра є оптимізм, 

наполегливість, терплячість, витримка і педагогічний такт, уміння володіти 

педагогічною технікою. 

Одним із засновників нової російської педагогіки був Василь Іванович 

Водовозов (1825–1886 рр.) – перекладач, учитель-новатор, методист, 

соратник і послідовник К. Ушинського, який народився в м. Санкт-

Петербурзі, в сім’ї купця. У 1847 р., після закінчення філологічного 

факультету Санкт-Петербурзького університету, В. Водовозов чотири роки 

працював учителем Варшавської реальної гімназії, де й проявився його 

педагогічний талант. Педагог добре знав 10 іноземних мов і був улюбленцем 

учнів. За підтримки професора О. Никитенка, який високо цінував його 

талант ще в університеті, В. Водовозов переїхав до м.Санк т-Петербурга 

(1851 р.) і був запрошений К. Ушинським до Смольного інституту шляхетних 

дівчат (1860–1862 рр.), де працював під його керівництвом.  

У середині 50-х рр. ХІХ ст. В. Водовозов оновлює зміст курсу 

риторики; викладання всіх розділів словесності структурує на основі 

аналітичного методу; збагачує тематику творів; упроваджує у практику 

викладання метод критичного аналізу. У 1860–1861 рр. В. Водовозов брав 

активну участь в організації недільних шкіл, виступав з промовами на захист 

народної освіти, відстоював незалежність школи від казенних шаблонів. 

Створена педагогом школа при першій гімназії, викладачами якої були 

молоді педагоги, в тому числі й вихованки Смольного інституту, стала 

найкращою в м. Санкт-Петербурзі (Энциклопедический словарь, 1927).  

У 1871 р. вийшла друком основна праця педагога «Книга для 

вчителів», яку після «Рідного слова» К. Ушинського вчителі вважали 

найкращим посібником для читання в початковій школі. Методичні праці 

В. Водовозова отримали позитивні відгуки педагогів і були схвалені Вченим 

Комітетом Міністерства народної просвіти і Святим Синодом. Педагогічне 

товариство нагородило педагога грошовою премією імені К. Ушинського, 

золотою медаллю Вільного економічного товариства і золотою медаллю 

графа П. Кисельова (Энциклопедический словарь, 1927). 
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Упродовж усього життя В. Водовозов ретельно вивчав досвід 

європейської школи й звертав увагу на серйозні недоліки в шкільній освіті за 

кордоном. Так, у статті «Наука і моральність» (1863 р.) автор пише, що 

тисячолітня Росія має нарешті усвідомити свої потреби і не запозичувати все, 

що добре для німецького народу. Опираючись у своїх методичних пошуках 

на твори К. Ушинського, В. Водовозов розширює уявлення про сутність 

педагогічної майстерності вчителя (Энциклопедический словарь, 1927). 

Педагог зазначає, що поганий той учитель, який лише розвиває учнів і 

не дає їм міцних знань, не прищеплює необхідних культурних навичок, не 

привчає до самостійної праці. Порівнюючи педагогів двох типів – учителя, 

який не володіє всіма тонкощами педагогічного мистецтва, але глибоко знає 

свій предмет, з учителем-віртуозом, який управляє своїм класом, як 

майстерний диригент музикантами, але зневажливо ставиться до науки, 

В. Водовозов віддавав перевагу першому (Водовозов, 1958).  

Значний внесок у становлення теорії і практики педагогічної 

майстерності здійснив педагог-демократ, історик, редактор-видавець 

журналу «Жіноча освіта», автор книг для юнацтва Василь Дмитрович 

Сиповський (1844–1895 рр.), який народився у селі Лисино поблизу м. Умані. 

Загальну освіту педагог отримав у Санкт-Петербурзькій Ларинській гімназії, 

яку закінчив із золотою медаллю. Після навчання на історико-

філологічногому факультеті Санкт-Петербурзького університету 

В. Сиповський викладав російську мову в Ларинській та історію в 

Маріїнській гімназіях. У 1871 р. він переїхав до Києва, де працював у Колегії 

Павла Галагана та в Київському інституті шляхетних дівчат. Однак у 1774 р. 

В. Сиповський повернувся до м. Санкт-Петербурга, де обійняв посаду 

викладача жіночої гімназії, а через рік працював на посаді інспектора цієї 

гімназії. В. Сиповський був засновником-редактором журналу «Жіноча 

освіта», що видавався з 1876 р., а з 1892 р. журнал характеризувався 

багатоаспектністю проблематики і став виходити під назвою «Освіта». 

Останні роки свого життя В. Сиповський працював директором Санкт-



156 

 

Петербурзького училища для глухонімих (1885–1895 рр.) 

(Энциклопедический словарь, 1927).  

Видатний теоретик, педагог-практик, який реалізовував гуманістичні 

ідеї у справі просвітництва, В. Сиповський у 70-х рр. ХІХ ст. відстоював 

необхідність вищої жіночої освіти, запропонував програму оновлення 

народної освіти, засновану на принципах загальності, доступності навчання, 

спадкоємності шкіл, для яких був потрібний спеціально підготовлений 

учитель-майстер, що мав особливе покликання і педагогічну культуру.  

Особливого значення у процесі формування педагогічної майстерності 

вчителя В. Сиповський надавав педагогічній культурі, яку зв’язував із 

знаннями психології, педагогіки, дидактики, загальною підготовкою 

педагога, гуманністю і педагогічним мистецтвом. Уважаючи педагогічну 

культуру основою і найважливішим компонентом професійної майстерності 

вчителя, учений зазначав, що в діяльності вчителя не повинно бути 

формалізму, рутинності, чиновництва та ремісництва. В. Сиповський 

підкреслював, що основною якістю вчителя є усвідомлення своєї професії як 

сіяння розумного, доброго, вічного (Леонтьева, 1895).  

На думку В. Сиповського (1911), професійна майстерність полягає не 

стільки у професійних знаннях, уміннях і навичках педагога, скільки в його 

моральній чистоті, духовному багатстві і щирій зацікавленості в успішності 

своєї діяльності. Педагог відзначав: щоб стати майстром, учитель повинен 

мати педагогічне покликання, люблячу та чуйну душу, тому що йому 

доводиться мати справу з живою душею учня, на яку може впливати лише 

жива душа. 

Педагог порівнював професію учителя з професією артиста, місіонера 

або проповідника, пояснюючи це тим, що гра артиста, якою б майстерною 

вона не була, не зацікавить глядачів, якщо в ній немає душі. Не стрепенуться 

серця людей від слів проповідника, якщо в словах цих немає живої душі. 

Безплідні й даремні уроки вчителя, якщо в них не відчувається любові та 

інтересу до знань і не віє від них теплими почуттями до учнів. «Холодне» 

слово вчителя, байдужого до своєї справи і своїх учнів, не збудить у них 
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бажання до навчання, але охолодить душі учнів, погасить навіть потяг до 

знань, якщо він був у них (Сиповский, 1911). 

Важливою складовою педагогічної майстерності вчителя, на 

переконання В. Сиповського, є душевна чуйність, що дозволяє йому 

відчувати душевний стан дітей, їхній настрій, взаємовідносини з ними, 

приходити на допомогу в скрутну хвилину. Моральність і людяність 

стосунків з учнями В. Сиповський розглядає як підґрунтя розвитку 

професійної майстерності вчителя. Педагог був переконаний, що у 

викладацькій діяльності вчителя-майстра головне – не знання, не розум, який 

не викликає живого інтересу, а дбайлива, повна любові й турботи допомога 

молодому поколінню в розвитку його дарувань, формуванні моральних 

принципів, збудженні розумових інтересів, які зміцнюють і осмислюють 

прагнення душі до добра та істини (Леонтьева, 1895). 

Новим словом у педагогічній науці кінця ХІХ – початку ХХ ст. була 

педагогічна концепція Василя Порфировича Вахтерова (1853–1924 рр.) – 

відомого російського педагога, методиста, публіциста, освітнього діяча, який 

народився в м. Арзамасі в сім’ї вахтера. У 1874 р. В. Вахтеров закінчив курси 

при Московському вчительському інституті й упродовж шести років 

працював учителем у Смоленській губернії, а потім протягом 15 років (1881–

1896 рр.) був інспектором народних училищ Смоленської губернії. У 1890 р. 

талановитого педагога запросили до м. Москви, де він обійняв посаду 

інспектора народних училищ. Працюючи в Московському Комітеті 

грамотності, В. Вахтеров організовував бібліотеки і шкільні музеї, а, будучи 

інспектором народних училищ у Москві, педагог піклувався про навчання 

дорослих, ініціював відкриття недільних шкіл (Архив Вахтерова, 1950; 

Вахтерова, 1961).  

В. Вахтеров відстоював нові прогресивні методи навчання, боровся за 

розширення програми загальноосвітньої школи, сприяв створенню 

громадських установ позашкільної освіти. Педагог закликав учителів 

зв’язувати навчання з життям, будувати освітній процес на основі принципів 

активності й самостійності учнів. Особливу популярність В. Вахтеров мав 



158 

 

завдяки працям, у яких він означив проблему педагогічної творчості, 

наполягав на тому, щоб учителю була надана свобода професійної творчості. 

В. Вахтеров також одним із перших окреслив проблему педагогічної 

майстерності вчителя. Порівнюючи школу з художньою студією, педагог 

визнав навчання найвищим мистецтвом (Воспоминания о В.П. Вахтерове, 

1950b; Папка писем, 1950; Вахтерова, 1961). 

У 1897–1902 рр. В. Вахтеров виступає з лекціями на вчительських 

курсах у різних містах Росії і України: Хорол, Лубни (Полтавська губернія), 

Сураж, Курськ, Армавір, Сімферополь, Керч, Севастополь та ін. Він був 

одним з активних діячів Всеросійської учительської спілки і Ліги освіти, 

здійснював активну діяльність у спеціалізованих комісіях вчительської 

спілки, працював редактором журналу «Просвіта» (Вахтерова, 1961). 

Однією з основних тенденцій кінця XIX – початку ХХ ст., що зумовила 

становлення напряму педагогічної майстерності вчителя, був розвиток 

психолого-педагогічної теорії, спрямований на диференціацію психолого-

педагогічного знання, виокремлення таких самостійних галузей, як 

дошкільна педагогіка, вікова і педагогічна психологія. У педагогічних творах 

«Опорні питання освіти» (1907 р.), «Основи нової педагогіки» (1913 р.). 

В. Вахтеров (1906) відзначає, що вчитель-майстер повинен проводити свої 

педагогічні спостереження, базуючись на психології, антропології, біології.  

Педагог звертає увагу на вивчення вікових та індивідуальних 

особливостей дітей, розвиток їхніх інтересів, допитливості, здібностей і 

вважає, що навчання повинно відповідати віковим особливостями 

вихованців. Використання прогресивних на той час методів анкетування, 

порівняльного аналізу, статистичного методу дозволило педагогу-науковцю 

визначити типологію учнів, ураховуючи їхні схильності, які змінюються у 

процесі навчання та виховання.  

В. Вахтеров підкреслював, що нова педагогіка, навчання й виховання 

повинні ґрунтуватися на основі природного прагнення дитини до 

прогресивного розвитку. Педагог уважав, що під впливом зовнішнього 

середовища в дитини виникає прагнення не лише до шаблонного, типового 
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для всіх людей розвитку, а й до розвитку власних індивідуальних 

особливостей. У праці «Основи нової педагогіки» В. Вахтеров (1913) звертав 

увагу на те, що прагнення дитини до розвитку є індивідуальним процесом.  

У кінці XIX – на початку XX ст. В. Вахтеров (1917), опираючись на 

статистичні дані та глибокі знання реального стану школи і проблем 

учителів, довів необхідність загального обов'язкового навчання. Педагог 

прагнув створити нову педагогіку і стверджував, що її гаслом повинен стати 

девіз: «Все – для гармонійного розвитку природних задатків дитини згідно з 

її прагненнями до прогресивного розвитку шляхом добровільних зусиль 

самої дитини – і жодного насилля» (Вахтеров, 1913, с. 73). 

Під упливом педагогічних ідей К. Ушинського і М. Пирогова 

В. Вахтеров доходить висновку, що найкращою формою служіння народу є 

діяльність народного вчителя. Педагог розглядає вчителя як одну із головних 

постатей в організації ефективного навчального процесу. На думку 

В. Вахтерова, основними якостями вчителя-майстра повинні бути 

працездатність, доброта, лагідні і звичайні стосунки з дітьми, розум, знання, 

педагогічний такт (Вахтерова, 1961). 

Поняття свободи В. Вахтеров визначає як забезпечення вільного, 

природного розвитку дитини, без спроб «зламати і переборювати учня», 

свободи не лише для учнів, а й для вчителів без жорсткого регламентування 

змісту і засобів навчання (Вахтеров, 1913, с. 85). Проблемам педагогічної 

майстерності присвячено праці педагога для початкової школи, а також 

своєрідні методичні рекомендації. «Русский букварь» (1897 р.), «Первый шаг. 

Букварь для письма и чтения» (1899 р.), «На первой ступени обучения: 

Методическое руководство» (1901 р.), «Новый русский букварь» (1917 р.), 

«Новый русский букварь для обучения письму и чтению» (1922 р.) стали 

зразком навчально-методичного комплексу для початкової школи та 

допомагали вчителю опанувати педагогічну майстерність (Вахтерова, 1961). 

З метою вдосконалення педагогічної майстерності В. Вахтеров видав 

навчальні посібники для вчителів. Запропонований педагогом новий метод 

навчання охарактеризовано у праці «Предметний метод навчання» (1907 р.), 
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де автор розкрив не лише сутність предметного методу навчання, його 

результативність, а також розглянув його у зв’язку з психологією і 

методичною майстерністю викладання (Вахтерова, 1961). 

Будучи прихильником творчості Т. Шевченка, В. Вахтеров умістив 

вірші поета «Сирітка» (уривок з поеми «Катерина») та «Літній вечір у 

Малоросії» поряд з творами О. Толстого «Малоросія» та С. Аксакова 

«Степовий край», які змальовують природу України, особливості побуту, 

своєрідність українського національного характеру до читанки автора «Світ в 

оповіданнях для дітей» (1902 р.) (Вахтерова, 1961). 

Особливу увагу В. Вахтеров приділяв індивідуалізації навчання, 

наполягаючи на тому, що кожна дитина – неповторна, індивідуальна, 

унікальна. Педагог уважав, що діти відрізняються одне від одного 

мисленням, почуттями, бажаннями, діями. Він підкреслював, що кожна 

дитина розвивається індивідуально: у кожної свій темп і періоди розвитку. 

тому В. Вахтеров наполягав на тому, щоб шкільна освіта стала вільною від 

шаблонів і передбачала різні програми навчання (Вахтеров, 1907)  

У праці «Основи нової педагогіки» (1913 р.) вчений зазначає, що нова 

педагогіка, ґрунтуючись на основі людської природи щодо прагнення до 

прогресивного розвитку, потребує найдбайливішого ставлення до природних 

схильностей і прагнень дитини. Якою б малою не була дитина, це – 

дорогоцінне людське життя, і наш обов’язок задовольнити це і сприяти 

розвитку всього того, що є в цих прагненнях людського і нормального. Крім 

того, ми повинні пристосуватися до індивідуальних прагнень дітей, 

ураховувати їхні інтереси, здібності, схильності та розвивати їх у моменти 

прояву (Вахтеров, 1913). 

З позиції розвивальної педагогіки В. Вахтерова орієнтиром є внутрішня 

мотивація учня. Педагог сподівався, що нова педагогіка не буде потребувати 

ні іспитів, ні дипломів, ні нагород, ні покарань і зовнішніх штучних стимулів: 

вона буде активізовувати лише внутрішні стимули, природні потреби до 

розвитку і базуватися лише на них. 
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На формування наукового світогляду В. Вахтерова вплинула 

педагогічна спадщина Я. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, 

А. Дистервега, М. Пирогова, К. Ушинського, що сприяло теоретичному 

обґрунтуванню засад розвивальної педагогіки. Науковець уважав, що ідея 

педагогіки розвитку є цінним здобутком ХІХ ст., тому що базується на 

принципах визнання унікальності дитини, збереження й дотримання права 

особистості на пізнання самої себе і визнання своєї індивідуальності 

(Вахтерова, 1961). 

Одним із видатних педагогів і просвітників є Костянтин Васильович 

Єльницький (1846–1917 рр.), який народився в Мінській губернії, початкову 

освіту здобув у Ніжинському ліцеї (1865–1868 рр.). Після закінчення 

дворічних курсів при 2-ій Санкт-Петербурзькій військовій гімназії (1872 р.) 

працював у Сибірській військовій гімназії й одночасно був учителем 

педагогіки Омської жіночої гімназії. Плідну педагогічну діяльність 

К. Єльницький успішно поєднував з науковою та методичною роботою. Він 

видав низку праць для вчителів: «Курс дидактики» (1915 р.), «Загальна 

педагогіка» (1916 р.), «Нариси з історії педагогіки» (1918 р.) та ін., які 

широко використовувалися в навчальних закладах Росії до 1917 р. Твори 

педагога були відомі не лише в Росії, а й за кордоном.  

У своїй теоретичній і практичній діяльності К. Єльницький виступав як 

послідовник поглядів К. Ушинського: опирався на його антропологічну 

педагогіку, розглядав виховання й навчання в контексті формування 

освіченої і духовно-моральної особистості, здійснював теоретичне 

обґрунтування проблеми народності в громадському вихованні, 

охарактеризував творчий підхід до розвитку дидактики. Професіоналізм і 

педагогічна майстерність самого К. Єльницького, відданість освітній справі 

дали високі результати в суспільно-педагогічній і науковій діяльності. Стаття 

К. Єльницького «Приготування вчителя до уроку», а також «Курс 

дидактики» та «Методика початкового навчання російської мові» стали 

настільними книгами для вчителів і сприяли самовдосконаленню їхньої 

професійної майстерності (Энциклопедический словарь, 1927).  



162 

 

Понад 30 років К. Єльницький керував педагогічним класом Омської 

жіночої гімназії, організовував педагогічні курси і викладав педагогіку, 

історію педагогіки, дидактику, психологію, методику навчання російської 

мови. К. Єльницький розвивав дидактику на основі педагогічної психології, 

розглядав педагогіку з позицій антропологізму і вважав її загальнолюдською 

цінністю. Він довів, що педагогічна наука повинна розвиватися на основі 

наук про людину – анатомії, фізіології, психології, соціології, етики та інших 

наук (Энциклопедический словарь, 1927).  

У процесі виховання К. Єльницький реалізовував такі загальнолюдські 

цінності, як істина, добро, духовність, і вимагав поваги до особистості 

дитини, її гідності, виступав на захист права на вільний розвиток дітей. 

Педагог зауважував, що результати виховання досягаються лише тоді, коли 

педагогічна дія будується на основі знань учителя про фізичну і духовну 

природу учнів, закономірності їхнього розвитку, прагнення до 

самовдосконалення, коли педагогічний уплив не суперечить природі 

вихованця, його істинно людським потребам, здійснюється за допомогою 

гуманних засобів і методів і спрямована на підтримку в самоосвіті, 

самовихованні і саморозвитку особистості (Ельницкий, 1911). 

К. Єльницький характеризував дидактику як мистецтво навчання. 

Педагог акцентував увагу на тому, що найважливішими закономірностями 

дидактики є реалізація в навчанні реальної і формальної цілей освіти в їх 

єдності, розвиток і виховання учнів, зв’язок навчання з життям. Ці 

закономірності визначають особливості процесу навчання, принципи, методи 

і форми організації пізнавальної діяльності. Під процесом навчання 

К. Єльницький розумів сукупність взаємозв’язаних дій учнів і вчителя, 

спрямованих на розв’язання завдань освіти. Навчання педагог розглядав як 

послідовне керівництво вчителя пізнавальною діяльністю учня (Ельницкий, 

1911).  

К. Єльницький був одним із перших учених-дидактів, які звернули 

увагу на те, що процес навчання включає створення психолого-педагогічних 

умов, що дозволяють учителям оволодівати системою наукових знань, умінь 
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і навичок, контролювати процес просування учнів від незнання до знання та 

виявляти досягнуті результати. Серед таких умов педагог називав 

організацію самостійної роботи учнів на уроці і процес виконання ними 

домашніх завдань. Порівняно з традиційною дидактикою це було нове 

трактування процесу навчання. Він розвинув новаторську думку 

А. Дистервега, К. Ушинського про те, що процес навчання має успіх, якщо 

включає активну різнобічну діяльність самих учнів, що спрямована вчителем 

на досягнення освітніх і виховних завдань (Ельницкий, 1911).  

Принцип активності учнів у навчанні є основним у системі 

дидактичних поглядів К. Єльницького. Реалізацію цього принципу педагог 

зв’язував з узагальненням, застосуванням знань на практиці, з елементами 

самостійної роботи учнів на уроці, зі створенням позитивного емоційного 

середовища на уроці. Виступаючи проти догматизму в навчанні, 

К. Єльницький засуджував зневагу вчителів до досягнення систематичності в 

опануванні знаннями, міцності їх засвоєння. Розкриваючи особливості 

принципу наочності у навчанні, педагог зазначав, що мистецтво вчителя 

полягає в тому, щоб пізнавальні сили учня були спрямовані на вироблення 

конкретних образів нових уявлень, на використання у процесі виховання 

знань і життєвого досвіду учнів як своєрідної наочності (Ельницкий, 1911). 

Важливу роль К. Єльницький відводив живому слову вчителя в процесі 

викладання нового матеріалу, закріпленні та поглибленні знань, їх творчому 

застосуванні, в розвитку мовлення учнів, у ході реалізації індивідуального 

підходу. Він упровадив у практику навчання усні творчі роботи учнів: 

самостійне повідомлення, розгорнуті бесіди, диспути тощо. Самостійна 

робота з книгою як метод навчання сприяла формуванню уміння учнів 

складати план, конспект, цитувати та ін. Метод вправ у дидактиці 

К. Єльницького розглядався як основний спосіб закріплення вивченого 

матеріалу і вироблення умінь і навичок. Важливим внеском у розкриття 

сутності цього методу стало обґрунтування К. Єльницьким необхідності 

дотримання вчителем певної дидактичної послідовності, тобто етапів і 

частоти у виконанні вправ (Ельницкий, 1911). 
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Безперечним досягненням педагога була подальша розробка нового 

методу навчання в дидактиці кінця ХІХ ст. – пояснювального читання, метою 

якого був розвиток у дітей навичок свідомого й виразного читання, 

повідомлення первинних відомостей про природу, суспільство, мислення. У 

центр навчання пояснювального читання педагог ставив рідну мову як 

джерело духовності й культури народу, акцентував увагу вчителів на 

необхідності домагатися при читанні й розборі статей повного засвоєння 

учнями матеріалу, вироблення уміння здійснювати узагальнення.  

Аналіз дидактичної спадщини К. Єльницького дозволяє стверджувати, 

що вчений розглядав класно-урочну систему як найкращу організаційну 

форму навчання. Педагог не вважав урок «застиглою» схемою організації 

навчального заняття і підкреслював, що творчий учитель повинен не 

допускати стандартів і шаблонів у проведенні уроків, має домагатися їх 

високої ефективності шляхом організації самостійної роботи учнів, 

виконання ними вправ творчого характеру, раціонального витрачання часу на 

індивідуальне опитування, розв’язання завдань виховання і всебічного 

розвитку вихованців. Дидактичні праці К. Єльницького свідчать про творчий 

розвиток педагогом теорії навчання на основі гуманно-демократичних 

принципів, досягнень передової наукової зарубіжної та російської 

педагогічної думки.  

Педагог розробив низку положень щодо професійної підготовки 

вчителів, а саме: студіювання шкільних підручників у процесі вивчення 

курсів педагогіки й методики викладання; проведення пробних і залікових 

уроків; здійснення позакласної роботи з учнями; колективний аналіз уроків 

студента-практиканта; узагальнення практикантом передового досвіду 

вчителів базової школи; узагальнення практикантом особистого досвіду 

вчителя, за яким він спостерігав упродовж педагогічної практики; зв’язок 

педагогічного навчального закладу з випускниками; систематичне вивчення 

учнями новинок педагогічної літератури, рецензування окремих публікацій. 

Видатним педагогом і психологом другої половини XIX – початку 

XX ст. був Петро Федорович Каптерєв (1849–1922 рр.) – філософ, 
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школознавець, методист, дидакт, історик педагогіки, засновник російської 

педагогічної психології і сімейного виховання. Педагогічна спадщина 

П. Каптерєва є науковою основою всіх сучасних педагогічних концепцій, 

тому дослідження і аналіз психолого-педагогічних поглядів ученого є 

актуальними і нині (Заварзина, 2009). 

Академік І. Зязюн відзначає, що на початку ХХ ст. П. Каптерєв 

виокремив об’єктивні й суб’єктивні фактори, необхідні для педагогічної 

діяльності, визначив їх ієрархію. У загальному вигляді структура 

властивостей учителя може бути представлена таким чином: спеціальні, 

об’єктивні (наукова підготовка); суб’єктивні (особистісний талант); 

особистісні (морально-вольові якості). І. Зязюн зауважував: 

«Педагогізувавши психологію, він прагнув ожиттєвити заповіт 

Й. Г. Песталоцці психологізувати педагогіку. Вчений добре розумівся на 

тому, що лише вчитель-майстер є єдиною визначальною силою критерію 

якості освіти як єдності учіння й виховання у взаємодії вчителя й учня» 

(Зязюн, 2013 с. 3–11]. 

Питання професійної підготовки вчителя-майстра стало одним з 

основних у творчості П. Каптерєва впродовж п’ятдесятирічної педагогічної 

діяльності. Розділяючи педагогіку як теоретичну науку і практичну 

діяльність з виховання й навчання, яку визначав як педагогічне мистецтво 

або майстерність, учений не протиставляв їх, уважаючи педагогічну теорію 

сконцентрованим, узагальненим і систематизованим досвідом, теоретичними 

міркуваннями, метою яких є визначення загальних педагогічних правил і 

педагогічних закономірностей.  

Важливим елементом педагогічної майстерності є гуманістична 

спрямованість педагогічної діяльності вчителя. Гуманіст-педагог П. Каптерєв 

відзначав, що між учителем і учнем має бути духовний зв’язок, який 

об’єднує і ріднить їх, учні повинні відчувати, що вчитель симпатизує їм, 

готовий захищати та оберігати їх. Пов’язуючи педагогічну майстерність з 

гуманістичною спрямованістю вчителя, П. Каптерєв критично ставився до 
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репродуктивного вчителя, який навчає за встановленими схемами, що не 

сприяє саморозвитку й самовихованню учнів (Каптерев, 1982b).  

У праці «Педагогіка – наука або мистецтво?» (1982 р.) П. Каптерєв 

зауважує: «У нас будь-який учитель титулується педагогом, але вчитель не є 

власне педагог. Щоб бути хорошим учителем, для цього треба ґрунтовно 

знати свою науку і мати деяке знайомство з викладацькою технікою» 

(Каптерев, 1982f). 

П. Каптерєв не вважав справжнім педагогом учителя лише за те, що він 

майстерно викладає граматику або арифметику, а в інших виховних і 

навчальних питаннях дотримується рутинних переконань, далеких від науки, 

тому собливу увагу вчений приділяв питанням удосконалення педагогічної 

майстерності вчителя.  

На думку П. Каптерєва, педагогічна майстерність – це глибоке знання 

вчителем предмета, який він викладає, і обов’язкові знання із психології, 

педагогіки, методики викладання. Учений підкреслює: «Неможливо вчити з 

успіхом дітей, не знаючи, що таке взагалі діти, які їхні особливості порівняно 

з дорослими, і не знаючи, крім того, учнів зокрема; неможливо з успіхом 

навчати науці, не знаючи її ґрунтовно; неможливо з успіхом навчати за 

відомим методом, не опанувавши цей метод, не зробивши його своїм 

надбанням» (Каптерев, 1982f, с. 38).  

Найважливішим чинником ефективності педагогічної майстерності 

вчителя П. Каптерєв уважав мистецтво володіння методами навчання. 

Учений підкреслював, що метод івучитель мають злитися, стати одним 

цілим, тобто метод повинен відповідати індивідуальності самого вчителя. 

Відзначаючи, що метод несе в собі теоретичне обґрунтування 

цілеспрямованих дій учителя, педагог наполягав, що метод має бути 

засвоєний учителем на рівні інтуїції, щоб забезпечити синтез наукового і 

духовного, що дозволить йому ефективно організувати педагогічний процес 

(Каптерев, 1982d).  

Уперше в історії російської педагогіки П. Каптерєв виокремив 

компоненти методу педагогічного впливу. Як і К. Ушинський, педагог 
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зазначає, що метод має відповідати індивідуально-психологічним 

особливостям дітей, тому що психічні й фізичні особливості дітей 

відрізняють їх від дорослої людини й повинні стати основою вікового 

підходу в педагогіці. Те, що добре для однієї дитини, може завдати іншій 

великої шкоди, тому метод має бути гнучким. Учителю необхідно органічно 

засвоїти метод, зробити його інструментом роботи із розв’язання 

педагогічних проблем (Каптерев, 1982d). 

П. Каптерєв був переконаний у тому, що тільки глибинне засвоєння 

вчителем методу допоможе йому створити на уроці живу і творчу атмосферу, 

що буде сприяти інтелектуальному й духовному розвитку дітей. Учений 

називав метод духовним знаряддям учителя, тому він не повинен залишатися 

«мертвим» інструментом у його руках, чужим його особистості. На думку 

П. Каптерєва, педагогічна творчість є найважливішою характеристикою 

педагогічної майстерності вчителя, про що свідчить його висловлювання про 

те, що вчитель повинен стати художником: повинен переробити метод 

відповідно до своєї особистості, зробити його своїм надбанням і знаряддям й 

уміти нескінченно видозмінювати його. Істинно хороший учитель не може 

бути рабом ні програм, ні методик, він завжди повинен залишатися вільним і 

самостійним діячем (Каптерев, 1982d).  

Високий рівень якості ефективного уроку, як відзначає П Каптерєв, 

залежить від таких умов: урок повинен бути цікавим, організованим таким 

чином, щоб забезпечити повне сприйняття матеріалу, його ґрунтовне 

усвідомлення учнями і реалізацію його в різних формах; урок повинен 

пропонувати вправи не лише для розуму, а й для волі кожного учня. 

Педагогічна майстерність учителя на уроці, – наголошував П. Каптерєв, – 

проявляється в умінні зробити урок цікавим завдяки змісту, умілій 

організації вчителем процесів розумової діяльності, гармонії і логіці 

побудови уроку, врівноваженню фактів та ідей, застосуванню доцільних 

методів навчання, жвавості викладу навчального матеріалу вчителем і його 

особистісним якостям (Каптерев, 1982d). 
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Б. Ананьєв (1947) назвав П. Каптерєва першовідкривачем у Росії щодо 

глибинних зв'язків між психологією і педагогікою, творцем «переходу від 

психології до педагогіки». Слушно зауважити, що І. Зязюн (2013), який 

називав П. Каптерєва видатним російським педагогом і психологом, писав, 

що його книга «Педагогічна психологія» знаменувала становлення цієї 

наукової сфери в Російській імперії.  

У «Педагогічній психології для народних учителів, вихователів і 

виховательок» (1876 р.) П. Каптерєв обґрунтував засади навчально-

виховного процесу з погляду психології і ввів до наукового обігу поняття 

«педагогічна психологія». Психологія, на думку педагога, – це 

фундаментальна наука про психіку дитини, її розвиток і є базовою для 

педагогіки, фундаментальною основою педагогічної майстерності. Це була 

перша наукова праця в історії російської психології і педагогіки, що 

пропонувала вчителям наукові знання про психічні явища, які лежать в 

основі педагогічної діяльності (Каптерев,1982b).  

У фундаментальній роботі «Дидактичні нариси. Теорія освіти» 

(1882 р.), яка була присвячена психологічному обґрунтуванню дидактики, 

педагог писав, що психологія сприяє найкращому науковому обґрунтуванню 

педагогіки. Вважаючи педагогіку прикладною наукою, яка відповідає на 

питання, як потрібно вчити й виховувати дітей, П. Каптерєв (1982) відзначав, 

що «педагогіка – не набір рецептів виховання на всі випадки життя, не 

нормативні вимоги з приводу того, як виховувати дитину, а прикладна наука 

про педагогічний процес» (Каптерев, 1982а). 

П. Каптерєв був членом Педагогічного товариства, яке очолював 

П. Редкін, членом Ради Петербурзького Фребелівського товариства, при 

якому діяли приватні педагогічні курси з підготовки виховательок для сімей і 

дитячих садів за системою німецького педагога-новатора Ф. Фребеля (1782–

1852 рр.). Як прогресивний діяч свого часу, П. Каптерєв звертався до 

педагогічного досвіду розвинених країн Західної Європи та Америки. Він 

високо цінував англійського філософа й педагога Дж. Локка за те, що він 

нерозривно зв'язував педагогіку з фізіологією і психологією, вніс у науку про 
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виховання наукові прийоми, фактичність, життєвість. П. Каптерєв одним із 

перших російських психологів почав розвивати ідеї Й.Г. Песталоцці про 

психологізацію педагогіки і педагогізацію психології на вітчизняному ґрунті. 

Так, у 1913 р. у співавторстві П. Каптерєва і О. Музиченка (1913) було 

видано працю «Сучасні педагогічні течії» (Заварзина, 2009).  

Підкреслюючи винятковий за своєю значущістю внесок у розвиток 

основ психологічної педагогіки, І. Зязюн (2013) слушно зауважує, що 

П. Каптерєву належить заслуга фундаментального аналізу праць не лише 

провідних дидактів світу, а й представників так званої експериментальної 

дидактики, по суті, експериментальної психології: «Основним завданням 

авторів цих праць учений уважав дослідження розумової діяльності учнів, 

значення руху (фізичного й досвідного) в розумовій діяльності, предметних і 

словесних уявлень, типів обдарованостей» (с. 11). 

З метою вдосконалення педагогічної майстерності вчителів 

П. Каптерєв виступав з лекціями на вчительських курсах, пропагував 

досягнення педагогіки і психології як науки в регіонах. За редакцією 

П. Каптерєва вийшла друком перша в Росії, унікальна в історії педагогіки 

«Енциклопедія сімейного виховання» (1898–1910 рр.), де були надруковані 

праці таких відомих педагогів і психологів, як: О. Лазурський, І. Сікорський, 

О. Острогорський, Є. Тихеєв та ін. Педагог брав активну участь у керівництві 

журналами «Виховання і навчання», «Освіта» і «Жіноча освіта», писав 

популярні статті для видань Педагогічної академії – вищих педагогічних 

курсів, які здійснювали наукову підготовку вчителів із різних регіонів 

Російської імперії (Заварзина, 2009). 

П. Каптерєв здійснював просвітницьку й наукову діяльність. Як 

учений, він одним із перших узагальнив процес розвитку російської 

педагогіки за весь період її існування і розробив періодизацію. Педагог 

зв'язував історію педагогіки із загальною історією і розглядав педагогіку як 

галузь знання, тісно зв'язану з громадськими інтересами.  

На початку XX ст. на основі антропологічного підходу П. Каптерєв 

створив цілісну і всебічно розроблену концепцію педагогічного процесу, 
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культурологічною складовою якої стали праці філософів: Ф. Бекона, 

Дж. Локка, Г. Гегеля, М. Бердяєва, С. Булгакова, П. Флоренського. Саме 

П. Каптерєв увів до наукового обігу у сфері педагогіки поняття 

«педагогічний процес», під яким розумів єдність біологічного й соціального 

у контексті розвитку дитини і визначив його як процес саморозвитку 

особистості (Каптерев, 1982а, с. 70).  

Предметом наукової уваги вченого була проблема індивідуалізації 

освіти. На думку П. Каптерєва, школа повинна пропонувати учням різні 

навчальні дисципліни відповідно до їхніх індивідуальних природних 

задатків. Учений підкреслював, що примусове навчання гальмує 

особистісний розвиток особистості, суперечить її природним схильностям і 

можливостям, тому пропонував увести викладання «необов'язкових 

предметів», які учні могли б обирати за власним бажанням (Каптерев, 

1982а, с. 112–124).  

Як учений-психолог, П. Каптерєв уважав, що навчання повинне 

відповідати природному розвитку людини і ніколи не випереджати його. 

Прагнення інтенсифікувати процес розвитку людини хворобливо 

відбивається на фізіологічних і психологічних особливостях і може 

викликати деструктивні зміни в розвитку особистості. Отже, вчений дійшов 

висновку, що основою школи і джерелом її удосконалення є саморозвиток 

людини, реалізація у процесі навчання тих методів, які лежать в основі 

самовиховання і самоосвіти (Каптерев, 1889, с. 45).  

Отже, систематизація П. Каптерєвим проблем наукової педагогіки мала 

значний уплив на розвиток вітчизняної педагогіки ХХ ст., на розробку 

психолого-педагогічних теорій Л. Виготського, О. Леонтьєва, теоретичне 

обґрунтування розвивальної педагогіки, а також на створення єдиної 

методичної бази радянської педагогічної системи. Педагог був переконаний, 

що педагогіка без фізіології і психології немислима, тому, щоб стати 

вчителем-майстром, необхідно добре знати антропологічні основи 

виховання.  
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П. Каптерєв дійшов висновку, що основою діяльності вчителя є знання 

науки, спеціального предмета, його методології і споріднених дисциплін. 

Учений зазначав, що виховна робота вчителя є практична, технологічна 

діяльність або майстерність. На думку П. Каптерєва, найважливішою 

характеристикою вчителя-майстра є його здатність до моделювання 

педагогічного процесу, змістом якого є інтелектуальне й духовно-моральне 

становлення особистості учня. 

Отже, науково-теоретичну і практичну педагогічну спадщину 

російських учених-педагогів і практиків кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

(В. Вахтеров, В. Водовозов, К. Єльницький, П. Каптерєв, К. Ушинський, 

Д. Семенов, В. Сиповський та ін.) можна розглядати як методологічний 

досвід розв’язання проблем теорії і практики освіти, теорії виховання, 

педагогічних методик і технологій.  

З’ясовано, що педагоги кінця ХІХ – початку ХХ ст. своїми науковими 

працями заклали фундаментальні теоретичні основи розвитку ідей 

педагогічної майстерності; науково обґрунтували шляхи вдосконалення 

професійної підготовки вчителя, трактуючи професійну майстерність як 

педагогічне явище, піднесене до рівня мистецтва і науки. Педагогічна 

майстерність визначалася як індивідуальна творчість, заснована на знанні 

закономірностей і механізмів педагогічного процесу, що дозволяє самостійно 

аналізувати педагогічні явища, знаходити в теорії і практиці навчання нові 

педагогічні ідеї, висновки, принципи. Головною ознакою педагогічної 

майстерності вчені вважали педагогічну культуру та гуманістичну 

спрямованість учителя. Науковці визначили низку критеріїв оцінювання 

педагогічної майстерності: уміння вчителя володіти педагогічною технікою, 

яка необхідна для ефективного застосування спектру методів педагогічного 

впливу; знання вчителем суміжних з педагогікою наук (психологія, 

фізіологія, антропологія, етика та ін.), що допомагають учителю розвивати у 

вихованців увагу, пам’ять, мислення, уяву, волю та ін.  

Педагоги-новатори, вчені виокремили риси педагога-майстра: щира 

любов до дітей, стійкість уваги, терплячість, наполегливість, старанна праця, 
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любов до справи, майстерність слова, педагогічний такт, професійне постійне 

самовдосконалення, прагнення до пошуку досконалих методів роботи. 

Важливою передумовою досягнення педагогічної майстерності вони вважали 

педагогічні здібності та педагогічне покликання людини. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Виявлені на основі історико-хронологічного підходу чинники розвитку 

ідей педагогічної майстерності: суспільно-політичні (ідеологічні установки, 

політичні режими, особливості суспільного розвитку та економічне 

становище країни); освітньо-нормативні (зміна освітніх парадигм, 

трансформація змісту й організації освітніх процесів, утілених у відповідних 

законодавчо-нормативних документах) та організаційно-педагогічні (стан 

розвитку педагогічної науки, організаційно-змістові характеристики вищої 

педагогічної освіти) дали нам підстави на основі визначених критеріїв 

(історичного, нормативного, дидактичного, змістового, методичного, 

історіографічного) визначити та обгрунтувати такі основні періоди й етапи 

розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії 

середини ХVІІІ – кінця ХХ ст.:  

Перший період – (середина ХVІІІ ст. – кінець ХІХ ст.) – зародження, 

розвиток і створення державної, цілісної російської системи професійної 

підготовки вчителів. Основною тенденцією цього періоду визначено 

централізований розвиток професійної системи навчання на основі наукових 

і психолого-педагогічних знань. У межах цього періоду виокремлено такі 

етапи:  

1-й етап – (1782–1802 рр.) – реформаторський. Початок діяльності 

першої установи з управління освітою  «Комісії із запровадження училищ», 

відкриття першого навчального закладу для вчителів – Головного народного 

училища із педагогічними курсами та вчительської семінарії; прийняття 
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основного законодавчого акту щодо проведення шкільної реформи – 

«Статуту народних училищ у Російській імперії». На цьому етапі відбулося 

впровадження тенденцій європеїзації і українізації освіти; створення 

нормативно-правової бази.  

2-й етап – (1802–1828 рр.) – інституційний. Створення першого 

Міністерства народної просвіти; відкриття університетів, започаткування 

вищої педагогічної освіти на базі університетської, відкриття першого в Росії 

Головного педагогічного інституту. Тенденції професіоналізації освіти; 

поширення університетської освіти.  

3-й етап (1828–1870 рр.) – громадянський. Створення науково-

педагогічних громадських організацій, підвищення ролі діячів мистецтва, 

громадських діячів у справі підготовки вчителів; розвиток жіночої освіти. 

Тенденція філософського осмислення проблем виховання й розвитку 

особистості. 

4-й етап – (1870–1890 рр.) – лібералізаційний. Відкриття вищих 

педагогічних навчальних закладів на громадських і приватних засадах, 

організація демократичної, вільної, доступної, приватної неурядової вищої 

школи; підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки через 

варіативні програми із педагогіки, теорії виховання, дидактики, історії 

педагогіки, окремих методик тощо. Освітньо-організаційні тенденції пошуку 

нових шляхів і форм професійної підготовки вчителів.  

Другий період – (початок ХХ ст. – кінець ХХ ст.) – зв’язаний із 

поетапною науковою розробкою проблем теорії і практики розвитку 

педагогічної майстерності, її інституалізацією. Провідною тенденцією цього 

періоду стало поширення наукових і експериментальних досліджень з 

проблем формування педагогічної майстерності. У межах цього періоду 

визначено такі етапи:  

1-й етап – (20–50-ті рр. ХХ ст.) – реорганізаційний. Опосередковане 

вивчення проблем педагогічної майстерності в контексті встановлення 

загальних вимог до педагогічної діяльності, її сутнісних характеристик, 



174 

 

пошук шляхів підвищення ефективності організації педагогічної освіти. 

Тенденції демократизації, ідеологічної дискримінації, політизація педагогіки. 

2-й етап – (60–70-ті рр. ХХ ст.) – новаторський. Наукове обґрунтування 

проблем сутності та змісту педагогічної майстерності, поглиблення науково-

теоретичних і експериментальних досліджень з проблем театрального і 

сценічного мистецтв й екстраполяція творчих набутків у цій сфері в теорію і 

практику педагогічної майстерності. Тенденції педагогізації, психологізації 

педагогічної освіти;  

3-й етап (70–90-ті рр. ХХ ст.) – інноваційний. Уведення в систему 

педагогічної освіти Росії курсу «Основи педагогічної майстерності», 

створення кафедр педагогічної майстерності у провідних вищих навчальних 

закладах Росії; екстраполяція теоретичних і практичних набутків 

Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, 

кафедр педагогічної майстерності провідних педагогічних ВНЗ України в 

освітній процес ВНЗ Росії. Тенденції гуманізації й гуманітаризації освіти. 

Зазначимо, що історіографія суспільно-філософської, психолого-

педагогічної думки щодо розвитку педагогічної освіти дозволила простежити 

ґенезу поглядів на розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя в теорії і 

практиці освіти Росії, визначити цілісну концепцію розвитку педагогічної 

майстерності як системного, об’єктивного, закономірного, соціокультурно-

зумовленого, послідовного, прогресивного процесу та результату набуття 

педагогом комплексу професійних знань, загальнопедагогічних умінь і 

навичок, способів мислення, що відбувається шляхом професійно-

педагогічної підготовки вчителя в закладах вищої педагогічної освіти, 

професійного самовдосконалення вчителя, неперервного процесу 

підвищення професійної кваліфікації вчителя, у тому числі й навчання 

впродовж життя, що визначило необхідність професійної підготовки 

педагогічних кадрів для освіти дорослих.  

У результаті проведеного дослідження визначено сутність, специфіку, 

зміст, структуру професійної майстерності вчителя. З’ясовано, що 
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педагогічна майстерність визначається високим рівнем володіння 

педагогічною технологією і передбачає готовність учителя до інноваційної 

діяльності шляхом створення системи неперервного творчого професійного 

розвитку. Виявлено взаємозв’язок педагогічної майстерності з поняттями 

«професіоналізм педагога», «педагогічна творчість», «педагогічна культура», 

«педагогічна техніка» та «педагогічні інновації», що свідчить про 

фундаментальність, системність, масштабність феномену «педагогічна 

майстерність».  

 

Зміст розділу викладено у таких наукових працях автора: Мільто, 2002а; 

Мільто, 2002b; Мільто, 2003a; Мільто, 2003b; Мільто, 2004d; Мільто, 2011a; 

Мільто, 2012a;  Мільто, 2012b; Мільто, 2013d; Мільто, 2014c; Мільто, 2016c; 

Мільто, 2017b; Мільто, 2017c; Мільто, 2017e; Мільто, 2017i; Мільто, 2018c; 

Milto,2017.  
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РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ РОСІЇ (СЕРЕДИНА ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

У розділі викладено результати ретроспективного логіко-системного 

аналізу процесу становлення й розвитку ідей професійної майстерності 

вчителя, визначено особливості в діяльності російських імператорських 

університетів, університетських педагогічних інститутів і в недержавних 

вищих педагогічних закладах, що функціонували автономно. 

 

 

2.1. Підготовка педагогічних кадрів у російських класичних 

університетах XVIII–ХІХ ст. 

 

Вища освіта в Росії з’явилася у XVIII ст., чому сприяли зв’язки з 

європейськими державами, вплив зарубіжної філософсько-педагогічної 

думки, що полягав у поширенні досвіду європейських шкіл, упровадженні 

гуманістично-персонологічного підходу в теорію і практику освіти Росії. Це 

стало позитивним явищем, яке забезпечило входження російської освіти до 

європейського і світового науково-педагогічного простору. 

Першими світськими науковими й освітніми інститутами були 

Петербурзька Академія наук з Академічним університетом (1724 р.) і 

Московський університет (1755 р.), створені на зразок найкращих моделей 

європейської науки та вищої школи. Біля їх витоків стояли видатні 

європейські інтелектуали, значне число яких працювало в Санкт-

Петербурзькій Академії наук. Відкриття перших російських університетів у 

XVIII ст. зумовлювалося економічними, політичними та воєнними 

завданнями держави (табл.2.1.1).  
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Ідеї розвитку педагогічної майстерності в Росії почали реалізовуватися 

із заснуванням Петербурзької Академії наук (1724 р.) і першого 

Академічного університету (1726 р.), відкритого завдяки активному 

сприянню М. Ломоносова. Ці заклади були створені за голландським 

зразком, де академії й університети працювали спільно, а академіки водночас 

були і професорами університету. М. Ломоносов склав навчальний план 

університету при Академії наук, розробив принципи та методи навчання. 

Одне з основних завдань університету полягало в підготовці педагогічних 

кадрів з університетською освітою. Для підготовки наукових і педагогічних 

кадрів М. Ломоносов розробив послідовну систему, яка мала три ступені: 

гімназія, університет, академія. У програму університетської освіти вчений 

запровадив нові предмети – хімію, ботаніку, анатомію, східні мови, російську 

мову та історію. Слід зазначити, що підготовка вчителя того періоду не 

відзначалася системністю, оскільки в університетському курсі до 1748 р. не 

передбачалося постійне викладання основ педагогіки (Прошение 

М. В. Ломоносова, 1745).  

Серед перших професорів Академічного університету були математики 

М. Бернуллі й Д. Бернуллі, Л. Ейлер, історик Г. Байер, астроном Й. Деліль, 

правознавець Х. Гольдбах, фізик Г. Бюльфінгер, фізіолог Я. Герман 

(Ламанский, 1865).  

Першим ректором Академічного університету (1747 р.) став відомий 

історіограф, професор історії, академік Г. Міллер (1705–1783 рр.). Протягом 

1758–1764 рр. університет очолював видатний учений, академік 

М. Ломоносов. Він підготував проект Статуту і наполягав на тому, щоб шлях 

до університету був відкритий для представників нижчих прошарків. Після 

кончини М. Ломоносова Академічний університет і гімназія були об’єднані в 

Училище академії, яке, зберігаючи університетську освіту, проіснувало до 

початку ХІХ ст., а з прийняттям нового Регламенту Академії наук (1803 р.) 

завершило свою діяльність (Кулябко, 1962). 
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Слід зазначити, що Санкт-Петербурзький Академічний університет 

зробив основоположний крок до системи професійної підготовки 

вчительських кадрів. Це перший російський університет, що заклав основи 

університетської освіти в Росії, виховавши видатних учених і майбутніх 

професорів Московського університету, серед яких були А. Барсов, В. Зуєв, 

П. Іноходцев, С. Котельніков, С. Румовський, І. Лепехін, М. Поповський та 

інші вчені, які створили перші російські підручники з багатьох предметів 

(Афанасьев, 1860). 

Важливо звернути увагу на те, що досвід Академічного університету 

був використаний у процесі створення інших російських університетів. Саме 

в цей період почали формуватися характерні риси російської 

університетської системи: світський характер, відсутність богословського 

факультету, вивільнення наукових праць професорів від цензури 

духівництва, широкий становий набір студентів, зв’язок освіти з науковими 

дослідженнями.  

Підготовка кваліфікованих викладачів у період відкриття університетів 

вважалася однією з головних проблем для російської освіти, основними 

центрами якої стали Москва і Санкт-Петербург. Першість серед класичних 

університетів Росії належить Московському університету, указ про відкриття 

якого був підписаний у 1755 р. (Афанасьев, 1860). За проектом 

М. Ломоносова, до структури університету ввійшли філософський, 

юридичний і медичний факультети із трирічним терміном навчання, у складі 

факультетів налічувалося 10 кафедр, кожну з яких очолював один професор. 

Т. Чернікова (2003) зазначає, що зміст педагогічної підготовки в 

імператорських університетах визначався філософсько-педагогічним, 

релігійно-педагогічним, психолого-педагогічним, прагматично-педагогічним 

і соціально-орієнтованим напрямами.  

Першими викладачами Московського університету стали іноземні 

професори, у тому числі вчені з високим науково-педагогічним потенціалом, 
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яких запрошували в Росію з провідних європейських університетів. 

Вітчизняну професуру представляли лише молоді вихованці Санкт-

Петербурзького Академічного університету М. Поповський і А. Барсов, 

наукова підготовка яких здійснювалася під керівництвом М. Ломоносова 

(Емельянов, 1989).  

У розвитку якості тогочасної освіти вагомий науково-теоретичний 

внесок належить професору елоквенції (красномовності), магістру філософії, 

перекладачу, першому редактору журналу «Московські відомості», 

професору красномовства філософського факультету Московського 

університету М. Поповському (1730–1760 рр.), вихованцю Слов’яно-греко-

латинської академії та Академічного університету, учню М. Ломоносова.  

За словами С. Шевирьова (1852), професор намагався ознайомлювати 

студентів з найкращими поетами, ораторами, істориками, пояснювати, в чому 

полягає необхідність вивчення їх доробку. Слід звернути увагу на те, що у 

розвитку якості освіти того часу важливу роль відіграли перекладені 

М. Поповським на російську мову поема А. Попа «Досвід про людину» 

(1757 р.) і двотомна праця Дж. Локка «Про виховання дітей» (1760 р.). 

Особливого значення М. Поповський надавав науковій освіті, про що 

свідчить його «Письмо об користі наук та о вихованні в оних юнацтва» 

(1756 р.), що стало одним із найкращих дидактичних творів цього періоду 

(Шевырев, 1852).  

Вагомий науково-теоретичний доробок у становлення педагогічної 

майстерності здійснив професор красномовності Московського університету 

А. Барсов (1730–1791 рр.), який отримав освіту у Слов’яно-греко-латинській 

академії, де навчався піїтики та риторики, а згодом продовжив навчання в 

Санкт-Петербурзькому Академічному університеті. У 1755 р., з моменту 

відкриття Московського університету, А. Барсов став викладачем курсу 

риторики і граматики й залишив по собі пам’ять як майстерний лектор і 

прекрасний вихователь.  
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Як зазначає С. Шевирьов (1852), зміст курсу риторики професора 

А. Барсова постійно розширювався, що свідчило про його старанність і 

професійну працездатність. Педагог і вчений А. Барсов – автор підручника 

«Російська граматика» став фундаментальним науковим дослідженням. 

Професор мав риси творчої особистості, поєднував наукові й педагогічні 

інтереси (граматик, ритор, мовник-класик, педагог-практик, лексикограф, 

лектор з механіки і прикладної математики). М. Сухомлинов (1888) зазначає, 

що А. Барсов, будучи Головою Зібрання любителів російської вченості 

(1789 р.), намагався поширювати знання, які могли б сприяти просвіті, 

розвитку розуму й серця, вихованню смаку і винайдення для кожної 

особистості способів стати щасливим.  

Важливо відзначити, що в Московському університеті з початку його 

заснування проводилася інтенсивна робота з розв’язання педагогічних, 

дидактичних і методичних проблем. Питанням методики викладання 

присвячувалися спеціальні збори університетських учених. Уже в 50-ті рр. 

XVIII ст. на Конференції професорів було вирішено вдатися до 

впровадження «загального методу викладання» навчальних предметів. 

Одним із результатів розв’язання цих проблем став дидактичний посібник 

для вчителів «Спосіб навчання» (1771 р.), виданий російською, латинською, 

німецькою та французькою мовами. Колективний твір професорів 

Московського університету можна вважати першим російським дидактичним 

підручником, складеним для вчителів на основі аналізу та узагальнень 

багаторічного практичного досвіду викладання в університетській гімназії і 

пансіоні. 

Зазначимо, що дидактичний посібник «Спосіб навчання» педагоги 

ХVІІІ ст. розуміли як ефективні правила організації діяльності викладання та 

навчання. Сутністю поняття «спосіб навчання» вважалася сукупність вимог, 

правил, норм, які регламентували порядок організації навчання; способи 

педагогічного впливу і взаємодії вчителя й учня у процесі викладання й 
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навчання; способи навчально-пізнавальної діяльності учня; організаційні 

форми навчання; засоби навчання; характер взаємодії учасників навчального 

процесу (Чеботарев, 1985).  

У 1779 р. було надруковано навчальний посібник з дидактики «Слово 

про способи і шляхи, що ведуть до просвіти» професора, першого обраного 

ректора Московського університету Х. Чеботарьова (1745–1815 рр.). 

Професор акцентував увагу на виховному характері навчання, пропонував 

учителям свої педагогічні роздуми про джерело людського пізнання, способи 

й засоби, що допомагають пізнанню. Характеризуючи способи й засоби 

досягнення навчальних цілей, учений радив учителям використовувати в 

навчанні такі правила: розвивати не лише пам’ять, а й розум; починати своє 

навчання зі словесних наук і тих, якими можна пояснити наступні; мати 

старанність і терпіння, відрізняти корисне від непотрібного; нічого не робити 

покладаючись на везіння, поспіхом, нерозсудливо та швидко; не обтяжувати 

пам’ять вивченням багатьох речей, зберігати сили душевні для вивчення наук 

(Чеботарев, 1985). 

За твердженням Х. Чеботарьова, важливим засобом досягнення 

вченості є гарні наставники й учителі, які виховують дітей власним 

прикладом, ласкою, прихильністю, терпінням, а також ґрунтовними 

знаннями того, чого навчають. Неабиякого значення професор надавав 

самостійній роботі з книгами згідно з відповідними правилами, що 

забезпечують ефективність читання.  

З 1758 р. з метою зміцнення зв’язків зі світовою наукою студентів 

університету стали відряджувати на стажування в закордонні університети, 

де після написання дисертації вони отримували ступінь доктора наук і 

поверталися до Московського університету, щоб посісти вакантні 

професорські посади (Перевалова, 1964). 

Порівнюючи систему підготовки кадрів у Європі і в Росії, наводячи як 

приклад західноєвропейські університети, де було покінчено з принципом 



182 

 

становості, М. Ломоносов зазначав, що в університеті той студент 

найкращий, який більшого навчився; а чий він син – у тому немає потреби 

(Ламанский, 1865). У другій половині XVIII ст. із 26 російських професорів, 

які займалися викладацькою діяльністю, тільки три були з дворян, а 

більшість студентів становили різночинці.  

З кінця 60-х рр. XVIII ст. підготовка педагогічних кадрів здійснювалася 

в стінах самого університету. Обдаровані й успішні студенти отримували 

ступінь магістра і розпочинали свою професійну педагогічну діяльність у 

гімназії при університеті, а потім ставали викладачами університету. Цей 

шлях був основним способом підготовки педагогічних кадрів у Росії цього 

періоду, проте адміністрація університету виступила проти молодих учених і 

продовжила запрошувати іноземних професорів. Для влаштування на роботу 

молодим викладачам і випускникам університету, що повернулися із-за 

кордону зі ступенем доктора, треба було скласти спеціальні іспити 

(Петров, 2002).  

Велика потреба у кваліфікованих учителях зумовила створення на 

початку 80-х рр. XVIII ст. при Московському університеті педагогічної 

семінарії – нової форми вищої педагогічної університетської освіти. 

Студентам семінарії читали лекції з педагогіки Д. Локка, Я. Коменського, 

використовували методичні книги і праці вчених Московського університету 

(Тихомиров, 1955).  

Значна роль у розвитку класичних університетів Росії належить 

університетським статутам. Як зазначає Н. Дем’яненко (1998), вся діяльність 

університетів визначалася статутними вимогами 1804 р., 1835 р., 1863 р., 

1884 р. Саме тоді започатковувалося структурування освіти. Провідними 

були прогресивні тенденції наступності, безстановості й безкоштовності 

освіти, проте розвитку в цей період вони не отримали. 

Затверджений у 1804 р. Статут був першим загальноуніверситетським 

Статутом, що декларативно засвідчив спрямування класичного університету 
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на підготовку педагогічних кадрів з вищою освітою. На той час у Російській 

імперії функціонували Московський, Дерптський, Харківський, Казанський і 

Віленський університети, які стали центрами підготовки вчителів. За 

Статутом 1804 р. університети отримали автономію, повинні були 

здійснювати керівництво початковими й середніми навчальними закладами, а 

також виконувати функції цензури.  

Університет готував високопрофесійних фахівців, які були 

надзвичайно затребувані в галузі освіти, і вважався основним джерелом 

підготовки педагогічних кадрів з університетською освітою для шкіл різних 

ступенів і адміністративно-управлінського апарату (Ковнатор, 1956). 

Вивчення наук здійснювалося разом з опануванням методик їх викладання. 

Основи знань про педагогічну майстерність формувалися в системі 

викладання філософії або на факультативних курсах. Ставлення до 

педагогіки в російських університетах не було однозначним. Першим кроком 

на шляху розв’язання проблеми підготовки викладачів для російських 

університетів стало створення в університетах кафедр педагогіки.  

Майстром педагогічної справи був професор Московського 

університету Роман Федорович Тимківський (1785–1820 рр.), педагог, 

історик, археограф, викладач риторики, грецької та римської літератури, 

доктор філософії, відомий дослідник стародруків, який народився в 

Полтавській губернії. Члени родини Тимківських були високоосвіченими 

людьми. Усі брати закінчили Києво-Могилянську академію і Московський 

університет. Кожний виявився по-своєму талановитим і вніс вагомий вклад у 

вітчизняну науку. Ілля Федорович був відомим українським педагогом, 

освітнім діячем, правознавцем, письменником, філологом, професором 

Харківського університету. Єгор Федорович – письменник, дипломат, 

таємний радник, управитель архіву міністерства закордонних справ царської 

Росії. Василь Федорович – письменник, учений, дипломат, державний діяч, 
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губернатор Бессарабії, Іван Федорович відомий як літератор і перекладач 

(Русский биографический, 1896). 

Р. Тимківський здобував освіту в Київській духовній академії. У 

1802 р. вступив до Московського університету на відділення моральних і 

політичних наук, де слухав лекції Йоганна Феофіла Буле. Після закінчення 

університету (1804) навчався в університетах Лейпцига й Геттінгена. У 

1809 р. Р. Тимківський почав викладати на філософському факультеті 

Імператорського Московського університету давню словесність і 

красномовство, або елоквенцію. Професори красномовства викладали також 

грецьку мову, латинську стилістику, грецьку та римську старовину. В жовтні 

1810 р. Р. Тимківський був призначений екстраординарним професором 

старовини та римської словесності, а в 1811 р. став ординарним професором 

грецької та латинської словесності (Русский биографический, 1896).  

Відповідно до плану М. Ломоносова, в цей період філософський 

факультет був обов’язковим етапом освіти для всіх студентів. Тільки після 

трирічного навчання на філософському факультеті студент мав право 

вибору – залишатися на факультеті ще чотири роки або перейти на інший 

факультет (юридичний або медичний). У центрі системи освіти знаходилися 

гуманітарні дисципліни, приділялася увага класичній філології та вивченню 

латинської мови. За прикладом закордонних університетів Р. Тимківський 

запровадив філологічний семінар, де студенти під керівництвом професора 

здійснювали аналіз і критику творів класичних письменників і старовини, 

про яку йшлося на лекціях. У найбільших бібліотеках Москви зберігалися 

книжкові зібрання університетських учених (професорів П. Страхова, 

Ф. Баузе, И. Гейма, Р. Тимківського та інших), цими джерелами могли 

користуватися студенти. 

Упродовж майже цілого десятиліття (1811–1820 рр.) Р. Тимківський 

був найбільш ерудованим дослідником давньоруської літератури. Під 

керівництвом ученого сформувалися такі видатні особистості, як 
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І. Снєгірьов, К. Калайдович і М. Максимович – рідний племінник 

Р. Тимківського, який закінчив Московський університет і став ученим-

енциклопедистом, біологом, істориком, мовознавцем, етнографом, 

педагогом, просвітителем і першим ректором університету св. Володимира 

(Дело о назначении ординарного професора, 1834).  

У 1812–1818 рр. Р. Тимківський був членом комітету училища, 

декілька років (1814 р., 1815 р., 1817 р.) обіймав посаду декана словесного 

відділення, в 1811–1820 рр. входив до складу цензурного комітету (Проект 

устава для комитета, 1820). В 1815 р. призначений директором 

педагогічного інституту (Русский биографический, 1896). 

У 1850 р. за рекомендацією міністра освіти П. Ширинського-

Шихматова було прийнято рішення про відкриття в Санкт-Петербурзькому, 

Московському, Харківському, Київському (св. Володимира) і Казанському 

університетах кафедр педагогії «як це більше 10 років існувало з очевидною 

користю в Головному педагогічному інституті» (Описание Главного, 1856). 

Оскільки ця подія співпала з припиненням викладання в університетах 

філософії (у 1850 р. в університетах закрито кафедри філософії), кафедри 

педагогіки укомплектовуються професорами філософії. Варто зазначити, що 

саме в цей період педагогіка була введена як самостійний предмет. 

В. Івановський (1923) зауважував, що з числа викладачів Московського 

університету, які викладали в той період педагогіку, курс загальної 

педагогіки опублікував лише професор П. Юркевич, причому складений не 

на основі університетських лекцій, а з практики викладання в одному з 

військово-навчальних закладів (Статьи и заметки о Юркевиче, 1862). Слід 

підкреслити, що такий стан не був характерним для всіх університетів 

Російської імперії. Як зазначається в наукових дослідженнях Л. Юрченко 

(1981), в Харківському університеті лекції з педагогіки читалися ще з 1807 р. 

по 2–3 години на тиждень, а з 1811 р. проводилися спеціальні семінари. 
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Педагогічну майстерність студенти опановували в контексті філософських, 

психологічних і морально-етичних поглядів. 

Варто наголосити, що в змісті університетської педагогічної освіти 

XIX ст. викладанню педагогіки приділялася особлива увага. Наприклад, у 

Московському університеті з 1835 р. професійно-педагогічна підготовка 

викладачів починалася після двох років навчання основної спеціальності. З 

метою прискореного засвоєння обраних дисциплін майбутніх учителів 

відряджали до гімназій. Протягом місяця вихованці слухали лекції з 

педагогіки, відвідували уроки, проводили практичні заняття, а також 

працювали репетиторами (Аллагулов, 2012). 

Протягом 1804–1835 рр. університети Російської імперії являли собою 

не лише навчально-наукові, а й адміністративні центри. Університетська 

автономія проіснувала 30 років, а в період царювання Миколи I була 

повністю знищена. У 1835 р. введено новий університетський Статут, за яким 

керівництво університетами стало здійснюватися опікунами навчальних 

округів, що підпорядковувались Міністерству народної просвіти. 

Кандидатури ректорів університетів затверджувалися особисто царем, а 

професорів – опікуном округу. За статутом 1835 р. у кожному педагогічному 

інституті належало мати на казенному утриманні не менше 20 студентів, які, 

крім слухання університетських лекцій, повинні були отримувати 

керівництво в практичних вправах з обраної галузі наук, проводити пробні 

лекції та давати уроки (Аллагулов, 2012). 

Навчання в університетах на початку XIX ст. поділялося на 

загальноосвітній курс, де вивчали латинь, російську мову, філософію, 

історію, основи права, статистику і курс факультетських наук, запозичених із 

Франції і введених Статутом 1804 р. На право слухання лекцій студентам 

видавався табель латинською мовою, в якому були представлені всі предмети 

університетського навчання з прізвищами професорів. Дисципліни, вивчення 

яких було обов’язковим для студентів, ректор визначав на власний розсуд.  
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Відповідно до п. 109 Статуту 1804 р. перейти до слухання спеціальних 

лекцій певного факультету могли лише студенти, які прослухали 

загальноосвітню частину наук. Головним результатом діяльності 

університетів стало затвердження в російських університетах курсової 

системи розподілу факультетських предметів і читання лекцій. За рік 

навчального курсу викладачі проводили залік (Антология педагогической, 

1987). 

Другий загальний Статут Російських імператорських університетів 

(1835 р.) установив двосеместрову систему з обов’язковими курсовими 

іспитами за півроку навчання і курсовими іспитами за рік навчання. Крім 

того, в кожному семестрі передбачався самостійний вибір студентами двох 

предметів, з яких також необхідно було скласти іспит. Відповідно до Статуту 

1835 р. в університеті встановлювався обов’язковий навчальний план для 

кожного семестру, який складався перед початком кожного навчального року 

і передбачав певну послідовність в оволодінні знаннями. Лекції 

розподілялися щорічно на підставі заяв викладачів про запропоновані ними 

курси, на початку або в кінці кожного академічного року, перед літніми 

канікулами або після них (Петров, 2002).  

Статут 1835 р. регламентував наукову діяльність професорів і свободу 

викладання. Перед початком кожного семестру викладачі повинні були 

представити декану факультету програми своїх лекцій за певний семестр, які 

обговорювалися на факультеті і затверджувалися попечителем навчального 

округу. Після закінчення півріччя викладачі звітували про виконану роботу, 

звіти проходили ті ж самі інстанції. Подібна система контролю вводила 

адміністрацію в лабораторію професорського викладання і пригнічувала 

індивідуальність викладачів. Статути російських університетів 1804 р. і 

1835 р. не передбачали ініціативи університетів з питань переліку 

факультетських предметів. Деякі викладачі університетів не були задоволені 
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предметами, визначеними Статутом 1804 р., і читали спеціальні курси, не 

передбачені законодавством, серед яких на той час була і педагогіка.  

У першій половині ХІХ ст. до лекцій університетських професорів не 

висувалися високі вимоги. Крім переказу відомостей з наукових праць, 

передбачалося знайомство студентів зі спеціальною літературою. Не було й 

вагомих наукових досліджень і монографій з педагогічних наук, авторство 

яких належало б університетським професорам. Це пояснювалося тим, що 

діяльність професорів російських університетів на початку XIX ст. була 

спрямована на поширення наукових відомостей у загальнодоступній для 

широкого загалу формі (Общий устав, 1884).  

Важливо зазначити, що в першій половині XIX ст. починає 

формуватися уявлення про авторитет професора, його статус, створюється 

образ професора-майстра своєї справи, який поєднує в собі високий рівень 

педагогічної майстерності, наукові знання, високу культуру, ерудицію та 

яскраву творчу індивідуальність. Кращі професори університетів того часу 

намагалися поєднувати наукову ґрунтовність лекції із майстерністю 

викладання матеріалу, що робило лекцію важливою подією в житті 

студентів. Викладацькі здібності професорів визначалися якістю і високим 

рівнем ораторської майстерності, оскільки саме майстерне викладання лекцій 

забезпечувало професору академічну й громадську популярність серед 

слухачів і студентів.  

Університетський Статут 1835 р. висував високі професійні вимоги до 

професорсько-викладацького складу університетів. Так, на посаду 

ординарного або екстраординарного професора міг претендувати лише 

доктор наук за профілем відповідного факультету. Щоб стати ад’юнктом 

кафедри, претендент повинен був мати вчений ступінь магістра профільної 

галузі знань. Професор міг завідувати в університеті тільки однією кафедрою 

і лише з дозволу міністра народної освіти мав право поєднувати цю посаду з 

іншою роботою. Основним обов’язком професора було читання лекцій 
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студентам в обсязі не менше восьми годин на тиждень. Кожен науковець, що 

брав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади професора, був 

зобов’язаний прочитати три пробні лекції в присутності ректора університету 

і декана відповідного факультету. Після успішного проходження конкурсу 

кандидати затверджувалися у званні професора або ад’юнкта міністром 

народної освіти. Крім того, міністр мав особисте право своїм рішенням 

призначати відомих науковців на вакантні посади без проведення конкурсу.  

Вагомий внесок у розвиток науки й освіти внесли такі вчені-педагоги, 

як М. Каченовський, Т. Грановський, С. Соловйов, В. Гер’є, Ю. Готьє, 

В. Ключевський, Н. Кареєв, О. Лаппо-Данилевський, К. Бестужев-Рюмін, 

М. Ковалевський, П. Виноградов та інші, які знайомили своїх вихованців із 

новітніми науковими і педагогічними досягненнями вітчизняної і світової 

наукової думки.  

Багато уваги індивідуальним заняттям зі студентами приділяв 

професор Московського університету, уродженець Харківщини Михайло 

Трохимович Каченовський (1775–1842 рр.), який знайомив вихованців з 

іноземною літературою, забезпечував книгами, прищеплював навички 

наукової роботи. Під керівництвом професора були написані десятки 

студентських творів з російської та загальної історії, географії, статистики і 

витончених мистецтв, деякі з яких являли собою справжні дослідження.  

У XIX ст. написання студентами курсових і дипломних робіт (творів) 

було однією з важливих особливостей університетської освіти. Вважалося, 

що виконання таких завдань формує у студентів навички самостійного 

наукового мислення. Плани цих робіт надавалися професорами і щорічно 

затверджувалися на факультетських зборах, а потім у раді університету. Самі 

твори розглядалися на засіданнях вченої ради університету, що свідчило про 

значну увагу до розвитку самостійної роботи студентів (Волков, Куликова, & 

Логинов, 2006). 
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М. Каченовський був авторитетом для студентів і впливав на їхні 

думки. Слід підкреслити, що він одним із перших професорів російських 

університетів познайомив своїх вихованців із європейською історичною 

наукою. У справі викладання російської історії в Московському університеті 

М. Каченовський від описовості перейшов до науковості і був першим 

університетським викладачем історії, який висунув вимогу ставитися до неї 

як до науки, а не як до художнього, описового твору. Професор порушив 

питання про необхідність розвивати джерелознавство в університетському 

викладанні (Волков, Куликова, & Логинов, 2006). 

У Московському університеті кафедра педагогіки була відкрита лише в 

1852 р. Першим її завідувачем став ординарний професор Степан Петрович 

Шевирьов (1806–1864 рр.). На основі своїх лекцій з педагогіки професор 

опублікував підручник «Вступ до педагогії», де зазначав, що уряд уводить 

педагогію в число наук, необхідних в університетах. Він тим відповідає і 

вимогам науки сучасної, і справжній потребі Вітчизни: потрібен російський 

педагог, російський вихователь, який би зв’язав вихованця з Вітчизною і 

своєю рідною мовою передавав би йому знання (Лебедев, 1990).  

С. Шевирьов наголошував на тому, що в процесі самовиховання 

вчителя важливу роль має відігравати педагогіка – наука про виховання, як 

він її називав. Основною ідеєю його наукових статей з педагогіки про 

родинне виховання було те, що при руйнуванні сім’ї руйнується суспільство і 

держава, а його погляд на виховання як на процес, що триває все життя, 

одержав сьогодні визначення як «неперервна освіта протягом усього життя 

(Дело о предосталении отпуска, 1838; Лебедев, 1990). 

Наступний етап розвитку вищої школи позначився Статутом 

Імператорських Російських університетів (1863 р.), який за змістом був більш 

демократичним, ніж попередній. Вперше було позитивно розв’язане питання 

про допуск жінок до навчання в університети, в Російській імперії створено 
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десять навчальних округів (замість шести існуючих) (Дело о правах и 

преимуществах,1863; Дело о рассмотрении, 1863).  

Архівні матеріали дозволяють нам стверджувати, що університетський 

Статут 1863 р. знищив кафедри педагогії, мотивуючи це тим, що педагогії як 

науки самостійної, що має право на особливу кафедру в університетах, не 

існує, а вона входить до складу предметів, що належать до галузі наук 

філософських, а саме психології, після чого педагогічні дисципліни в 

російських університетах викладалися як необов’язкові (Дело о введении, 

1863; Дело о закрытии кафедры педагогии, 1863; О разделении факультетов, 

1863). 

У кінці XIX – на початку XX ст. було порушено питання про 

модернізацію методичного інструментарію в університетах. Головним 

завданням університету в процесі підготовки студентів стало формування 

наукового світогляду, виховання самостійного й продуктивного мислення, 

орієнтація на наукові дослідження, знайомство з основними прийомами 

наукової роботи. Пасивне засвоєння матеріалу не задовольняло студентів, 

відтак все більшого значення набувала самостійна робота. Під сумнів були 

поставлені традиційний виклад лекційних курсів і жорсткі рамки навчальних 

програм (Соловьев, 1913). 

На початку XX ст. багато професорів не вважало лекцію пасивним 

методом навчання. Учасники дискусії порушували питання про необхідність 

доцільного використання лекційного методу, без зловживання. Так, професор 

Петербурзького університету М. Карєєв (1987) підкреслював, що лекція 

вимагає сили розуму, інформаційної мобільності студента. Проте загалом 

дискусія про доцільність використання лекцій у російських університетах не 

дала позитивних результатів. Лекційна форма викладу матеріалу 

продовжувала займати провідне місце в навчальному процесі до введення 

предметної системи навчання (Распределение лекций, 1898).  
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Нові підходи до викладання університетських наук і зміна структури та 

змісту лекційних курсів сприяли розвитку ідей педагогічної майстерності 

вчителя. Проблемний метод викладу лекційного матеріалу, перетворення 

університетського заняття в наукову лабораторію ставало реальною 

практикою навчальної роботи в університетах цього періоду. Прагнення 

прогресивних викладачів залучити студентів до самостійного опанування 

професійних знань зумовило розвиток системи практичних і самостійних 

занять, що стали нормою і невід’ємною частиною навчального процесу в 

університеті. Крім розвитку самостійності, мислення студентів, семінарські 

заняття сприяли становленню наукових шкіл провідних університетських 

викладачів – професорів-наставників, які передавали своїм вихованцям 

досвід і професійну майстерність (Дело об утверждении приват-доцентов, 

1898; Дело о вознаграждении приват-доцентов, 1898).  

Родоначальником семінарських занять уважають професора 

Московського університету В. Гер’є, продовжувачами були В. Бауер із 

Санкт-Петербурзького університету і професор Харківського університету 

М. Петров. Однак першість у запровадженні зарубіжного досвіду організації 

самостійних занять студентів належала Київському університету 

св. Володимира. Так, у київських «Університетських вістях» (1861 р.) був 

надрукований проект постановки практичного заняття, складений 

екстраординарним професором, магістром В. Шульгіним за зразками 

історичного семінарія Л. Ранке (Берлін) та його учня Г. Зібеля (Мюнхен). 

Структуру такого заняття автор розглядав як синтетичну: перша частина 

передбачала самостійний виклад матеріалу самим професором, а друга 

частина – підготовку студентами доповідей з тематики дисципліни та їх 

обговорення.  

Засновниками семінарів у Московському університеті були професори 

В. Гер’є і П. Виноградов. В. Гер’є вважав свої семінари засобом зближення з 

аудиторією, оскільки семінарська форма занять дозволяла обмежити коло 
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студентів, що сприяло особистісному спілкуванню студента з професором. За 

свідченням його студентів, семінари професора були найвідомішими і 

найкращими на історико-філологічному факультеті (Ковнатор, 1956).  

Блискучим керівником семінарів був П.Виноградов, який з 

незвичайним талантом умів привчати слухачів до самостійної критичної 

роботи над джерелами і мав колосальну, абсолютно несумірну зі знаннями 

учнів ерудицію, поблажливо ставився до юнацьких робіт початківців і 

терпляче стежив за їх розвитком. П. Виноградов майстерно проводив спільну 

роботу зі студентами. Професор ніколи не перетворював семінари на лекцію, 

не пригнічував студентів своїм талантом, а власне керівництво будував так, 

що воно підсилювало зацікавленість студентів, активізувало їхній 

навчальний і науковий пошук (Милюков, 1990).  

Високо професійними і захоплюючими для студентів Московського 

університету були семінарські і практичні заняття історика, філософа, члена 

Санкт-Петербурзької академії наук, професора Олександра Сергійовича 

Лаппо-Данилевського (1863–1919 рр.). Він народився в родовому маєтку 

поблизу села Гуляй-Поле Катеринославського повіту в родині заможного 

поміщика, предводителя повітового дворянства.  

Семінари О. Лаппо-Данилевського були дуже складними для студентів, 

вимоги професора високі, і мало в кого з його вихованців вистачало сил 

активно працювати на цих семінарах. Основою семінарського заняття 

О. Лаппо-Данилевського була чітка організаційна й методична схема. Плани 

занять, що проходили раз на тиждень, були чітко розписані, що дозволяло 

всім учасникам семінару ґрунтовно підготуватися і брати активну участь у 

дискусії. Теми для обговорення мали чітку логічну побудову, питання для 

дебатів пропонувалися відповідно до навчального матеріалу. 

Семінари О. Лаппо-Данилевського були не лише школою науки, а й 

школою академічного, педагогічного спілкування. Вони навчали студентів 

поважати чужу думку і критично ставитися до своєї, виховували. Сам 
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професор проявляв шану до наукової творчості своїх студентів, повагу до 

їхньої думки, чуйність до індивідуальності кожного вихованця і не 

пригнічував своїм авторитетом. Особистими рисами О. Лаппо-

Данилевського-педагога були повага й любов до студента, визнання його 

права на власний науковий, моральний і політичний вибір. Професор прагнув 

не сформувати особистість за своїм зразком, а допомогти знайти власний 

шлях у науці й житті (Романов, 1920).  

Отже, характеризуючи семінарське зайняття, представники різних 

поколінь і шкіл одностайні у своїй думці: семінари відповідають цілям, 

очікуванням молодих людей, коли викладач орієнтований не лише на 

викладення результатів власних наукових досягнень, а й на спільну наукову 

роботу зі студентами. Завдяки тому, що семінарська форма заняття 

припускала спілкування з обмеженим колом студентів і особисте спілкування 

студента з професором, саме семінари давали можливість побачити 

особистісні якості професора і познайомитися з його творчою лабораторією.  

У 60-ті рр. XIX ст. автономія університетів була відновлена, а 

університетський Статут 1863 р. знову ввів виборність усіх адміністративних 

посад і професорів. Історик педагогіки С. Сірополко (2001) так характеризує 

особливості цього статуту: «Новий університетський статут (18 червня 

1863 р.) відновив університетську автономію: ректор і декани стали виборні; 

університет мав право судити студентів за порушення їх у стінах 

університету; науковий ранг остаточно призначався професорською радою; 

факультети мали право цензури над працями своїх членів при виданні тих 

праць університетом; влада куратора шкільної округи обмежувалася 

загальним наглядом за діяльністю університету» (с. 246).  

Російська освіта того часу прямувала до розмежування факультетів 

університетів у міру необхідності підготовки студентів до педагогічної 

діяльності. На історико-філологічних факультетах педагогіка стає 

обов’язковим предметом, тоді як на фізико-математичних і юридичних 
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факультетах вона переходить у ранг «факультативних». Усвідомлюючи 

важливість загальної педагогічної спрямованості у викладанні спеціальних 

дисциплін, педагогічну підготовку в університетах покладали на професорів 

кафедри педагогіки (Соловьев, 1913). 

Таблица 2.1.1 

Хронологія важливих подій в історії російських університетів 

Рік Події 

1724 Відкриття Академії наук з університетом і гімназією при ній. 

1726 Перші лекційні заняття в Академічному університеті. 

1747  Затвердження «Регламенту Імператорської Академії наук і мистецтв 

у Санкт-Петербурзі». 

1755 Заснування Московського університету. 

1802 Створення Міністерства народної просвіти, у введення якого 

передані всі університети. 

1803 Затвердження нового «Регламенту Академії наук». 

1803 Відкриття Дерптського університету 

1804 Відкриття Казанського університету 

1804 Новий Статут Московського університету, дія якого поширювалася 

і на інші університети 

1805 Відкриття Харківського університету 

1819 Відкриття Санкт-Петербурзького університету 

1833 Відкриття Київського університету 

1835 Затвердження Загального статуту імператорських російських 

університетів 

1837 Введення спеціалізації студентів в Московському університеті 

1830 Зародження перших наукових шкіл в російських університетах. 

1849 Указ Урядового Сенату про призначення ректорів університету 

міністром народної просвіти. 

1884 Затвердження Олександром III нового університетського Статуту. 

1905 Введення «Тимчасових правил з управління університетами» 

1907 Відновлення дії університетського Статуту 1884 р. 

1911 Постанова Ради міністрів про ліквідацію університетської автономії. 

  

Отже, підвищення наукової ролі університетів призводило до зниження 

рівня спеціалізованої професійної підготовки вчителів для школи. 
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Незважаючи на те, що саме університети вперше в історії Російської імперії 

почали випускати освічених учителів для середніх загальноосвітніх 

навчальних закладів і створювати якісні навчальні посібники, до другої 

половини XIX ст. університетської освіти було недостатньо, щоб підготувати 

справжнього вчителя-майстра. До 60-х рр. XIX ст. в університеті майбутній 

учитель мав здобути наукову освіту, одночасно поєднуючи її з педагогічною 

підготовкою. Педагогічну майстерність він повинен був підвищувати шляхом 

самовдосконалення – у процесі педагогічної діяльності, за допомогою 

педагогічних зборів та ознайомлення з педагогічною літературою.  

Цілком обґрунтовано поставало питання про обов’язкове 

післяуніверситетське підвищення педагогічної майстерності вчителів. 

Розвиток системи середньої й початкової освіти зумовив потребу в 

професійній підготовці нових педагогічних кадрів. Для реалізації цієї мети 

були відкриті вчительські інститути, які цілеспрямовано почали витісняти 

університети у сфері підготовки викладачів. Як згадується в архівних 

джерелах, університетська підготовка була недостатньою для того, щоб 

учителі працювали на високому рівні професійної майстерності, тому в 

Москві, Санкт-Петербурзі, Києві та інших містах Російської імперії стали 

відкривати річні педагогічні курси, які готували випускників університетів до 

вчительської роботи. Посвідчення на звання вчителя видавали лише після 

спеціального заняття з педагогіки, психології та історії педагогічних учінь 

(Дело о кандидатах в педагоги, 1863).  

Отже, розвиток університетів Російської імперії був зв’язаний з 

пошуками теоретичних і організаційних основ професійно-педагогічної 

підготовки викладачів. Відкриття університетів в Росії потребувало в стислі 

терміни розв’язати проблему їх забезпечення професорсько-викладацькими 

кадрами. Розв’язання проблеми відтворення професорсько-викладацького 

корпусу вимагало спільних зусиль уряду й університетської професури. 

Пошуки найбільш оптимальних шляхів підготовки необхідних фахівців 
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передбачали не лише вивчення власного досвіду, а й звернення до традицій 

університетського життя країн Західної Європи.  

Вища педагогічна освіта в Росії не була ізольована від розвитку науки в 

європейських університетах: підтримувалися контакти із зарубіжними 

колегами, практикувалися закордонні стажування молодих викладачів, 

відрядження вчених у європейські наукові центри. На зміст педагогічної 

освіти вплинули праці європейських, особливо німецьких, учених, що 

пояснювалося відсутністю необхідних підручників російських науковців. 

Проаналізовані матеріали дають можливість стверджувати, що до 

початку XX ст. у російських університетах була створена досить струнка 

система підготовки фахівців, що в основному відповідала потребам 

суспільства і держави того часу. Впровадження нових, інноваційних для того 

історичного періоду форм роботи зі студентами, таких як семінарське та 

практичне заняття, а також читання спеціальних предметних курсів 

дозволило підвищити якість освіти й активізувати творчий потенціал 

студентів.  

 

 

2.2. Роль Головного педагогічного інституту в Росії ХІХ ст. у 

розвитку ідей педагогічної майстерності  

 

На початку ХІХ століття, коли російська монархія почала вносити 

зміни в систему державного управління лібералізуючи освіту, Міністерством 

народної освіти було прийнято «Статут навчальних закладів, підвідомчих 

університетам» (1804 р.), який проголошував ідею створення вчительських 

або педагогічних інститутів у системі діяльності університетів. У параграфах 

про створення педагогічного інституту як особливої установи при 

університеті йшлося про цільове призначення вчителів, процедуру 

зарахування та зміст і порядок підготовки майбутнього вчителя 

(Соловьев, 1913). Відповідно до університетської реформи 1803–1804 рр. у 
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Російській імперії були започатковані «Трирічні педагогічні інститути при 

університетах» (Flynn, 1988). Навчання в таких інститутах здійснювалося 

кращими професорами, студенти вивчали спеціальні предмети психолого-

педагогічного циклу, здобували практичну підготовку. Завдяки 

багатопрофільності випускники після закінчення навчального курсу мали 

право викладати декілька предметів (Еженедельные рапорты о состоянии, 

1810; Дело об утверждении расписания, 1816). 

«Трирічні педагогічні інститути», що готували фахівців з педагогіки, 

упродовж 1804–1837 рр. були відкриті при Московському, Харківському, 

Казанському, Дерптському і Київському університетах.  

Н. Дем’яненко (1998) звертає увагу на той факт, що особливістю 

становлення педагогічних інститутів у Російській імперії стало формування 

основ професійно-педагогічної підготовки, зокрема теоретичної і практичної. 

Окремі курси з дидактики, теорії виховання, теорії та історії педагогіки 

утворювали цикл педагогічних дисциплін, що мав виключно авторське 

спрямування. Н. Дем’яненко (1998) зауважує, що в університетських 

педагогічних інститутах були проголошені й на певному рівні реалізовані 

найважливіші принципи педагогічної підготовки: практична спрямованість, 

теоретична зумовленість, системність і науковість.  

За архівними джерелами, вагомим досягненням цього періоду стало 

прийняття першого Загального Статуту Російських імператорських 

університетів (1804 р.), який започаткував вищу педагогічну освіту на основі 

класичної університетської (Аннин, 1882). Освітня реформа 1802–1804 рр. 

проголосила необхідність підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів з 

вищою освітою, що засвідчило впровадження ідеї педагогічної майстерності 

в підготовку педагогічних кадрів. Першим спеціальним педагогічним 

закладом, який забезпечував професійно-педагогічну підготовку майбутніх 

учителів Росії на початку XIX ст., став Санкт-Петербурзький Педагогічний 

інститут (1804 р.), створений на базі учительської семінарії й мав статус 

вищого педагогічного навчального закладу (Дело об утверждении устава, 



199 

 

1804; Дело об учреждении второго, 1807). Саме цей інститут з 1808 р. 

виступив ініціатором підготовки викладачів із числа своїх найкращих 

студентів, яких відряджали до університетів Західної Європи з метою 

підготовки до професорського звання й іменували «професорськими 

кандидатами» (Дело о командировании студентов, 1812; Рождественский, 

1910).  

Важливий крок у підготовці вчительських кадрів і становленні вчителя-

майстра здійснив Головний педагогічний інститут, який у 1816 р. був 

реорганізований із педагогічного інституту і мав права університету. Керував 

інститутом міністр народної освіти. Після того як Педагогічний інститут 

отримав статус Головного, він почав цілеспрямовано готувати не лише 

вчителів для училищ і гімназій, а й висококваліфікованих викладачів для 

університетів (магістрів, ад’юнктів, професорів, чиновників цивільної 

служби) всієї Російської імперії (Дела о преобразовании Педагогического, 

1817; Дела о разрешении окончившим, 1821). Головний педагогічний інститут 

виконував функції навчального закладу і організаційно-педагогічного 

центру, який координував професійну діяльність усіх профільних інститутів 

(Проект предварительного образования, 1817).  

Головний педагогічний інститут мав свій Статут, що зобов’язував 

інститут збирати інформацію про студентів і викладачів у межах усієї 

Російської імперії з метою забезпечення інститутів професійними кадрами з 

числа своїх найкращих випускників. Так, наприклад, одним із перших 

завідувачів кафедри педагогіки Харківського університету був вихованець 

Санкт-Петербурзького Головного інституту професор М. Лавровський, який 

згодом став ректором Ніжинського історико-філологічного інституту князя 

О. Безбородька (Литвиненко,  Гранатович, 2012; Дело о вознаграждении, 

1863). 

За архівними джерелами, до складу Інституту входили історико-

філологічний, юридичний і фізико-математичний факультети. Його 

вихованцями в основному ставали випускники гімназій і духовних семінарій 
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(Дело о командировании в Педагогический, 1819). Навчання тривало шість 

років, протягом двох з яких читався спільний для всіх студентів початковий 

курс, присвячений вивченню основ фундаментальних наук, за винятком 

медичних. Упродовж двох перших курсів в інституті здійснювалася 

предметна підготовка: директор, обраний з ординарних професорів 

університету, був зобов’язаний одну годину на тиждень давати настанови «у 

мистецтві викладання науки» (Краткое историческое, 1859).  

Після складання іспитів учні переходили на курс «вищих наук», 

отримували статус студентів і вибирали для продовження навчання один із 

трьох факультетів: філософських і юридичних наук; фізичних і 

математичних наук; історичних і словесних наук. Шостий рік навчання 

(педагогічний курс) повністю присвячувався педагогічній підготовці 

майбутніх учителів. Він передбачав вивчення спеціалізованих предметів і 

методик викладання дисциплін відповідного циклу (Дело о рассмотрении 

сочинений и переводе, 1807; Краткое историческое, 1859).  

У 1817 р. для підготовки вчителів повітових і приходських училищ 

засновано 2-й розряд цього інституту з чотирирічним терміном навчання. 

Головний педагогічний інститут був навчальним закладом закритого типу з 

повним державним утриманням, тобто вихованці перебували на повному 

пансіоні, були зобов’язані дотримуватися встановленого розпорядку дня, 

відрахування з інституту було можливим лише з дозволу інспектора 

(головного вихователя). Випускники, що склали іспити, мали відпрацювати в 

навчальних закладах Міністерства освіти не менше восьми років 

(Образование ІІ разряда, 1818; Дела об организации в составе, 1821). 

У 1819 р. за наказом імператора Олександра І інститут був 

реорганізований у Санкт-Петербурзький університет, але продовжував 

функціонувати за статутом Головного педагогічного інституту (Сухомлинов, 

1888; Flynn, 1988). Реорганізація не висувала вимог докорінної зміни 

структури навчального закладу, тому були збережені всі три факультети 

інституту, а також наявні при них кафедри. З 1822 р. при університеті 
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функціонував відокремлений підрозділ – учительський інститут. Однак у 

1828 р. інститут знову відтворений як самостійний навчальний заклад, а в 

1859 році Головний педагогічний інститут остаточно закритий з огляду на 

планування Міністерством освіти створення педагогічних навчальних 

закладів нового типу (Краткое историческое, 1859).  

Першим директором Головного педагогічного інституту був 

призначений Дмитро Олександрович Кавелін (1778–1851 рр.) (Дело о службе 

директора, 1823). Великого значення в інституті надавали професійній 

підготовці майбутніх учителів, тому в різні часи професорські посади 

обіймали відомі вчені-педагоги: біолог, академік Ф. Брандт, фізик, академік 

Є. Ленц, філолог, автор підручників зі словесності й риторики професор 

Я. Толмачов, філолог, професор М. Тализін, філолог, етнограф, академік, 

професор І. Срезневський, математик, академік М. Остроградський, відомий 

хімік і педагог професор О. Воскресенський, історик М. Доброхотов, 

математик і фізик І. Руммель, зоолог, професор С. Куторга, вчений-педагог, 

автор першого російського підручника з педагогіки О. Ободовський та інші 

(Краткое историческое, 1859).  

Архівні джерела свідчать, що серед випускників Головного 

педагогічного інституту були видатні вчені, педагоги, державні й громадські 

діячі: О. Галич, М. Тализін, Д. Менделєєв, І. Вишнеградський, 

М. Вишнеградський, К. Краєвич, І. Арсеньєв, М. Добролюбов, Д. Міллер, 

М. Страхов та інші. Відомий хімік Д. Менделєєв (1904), який закінчив 

Головний педагогічний інститут із золотою медаллю, у своїх спогадах про 

викладачів звертає увагу на те, що вчитель математики й фізики І. Руммель 

ніколи не перевантажував учнів розумовою працею впродовж навчальної 

години, тому першу половину заняття опитував учнів і сам пояснював, 

бездоганно володіючи методом навіювання та переконання, і вимагав від 

вихованців уваги й тиші, а потім дозволяв робити те, що вони хотіли. 

Важливе місце в процесі підготовки майбутнього вчителя в інституті 

відводилося ґрунтовному вивченню різноманітних наук з метою надання 
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педагогу розширених знань у багатьох галузях. Студенти вивчали 

математику, логіку, метафізику, філософію, географію, загальну історію, 

всесвітню та російську історію, хімію, фізику, політичну економію, 

комерційні науки, сільське господарство, естетику, мови (латинська, 

німецька, французька), малювання та креслення, природознавство, публічні 

правила, Закон Божий, юридичне право, римську й грецьку словесність. 

Серед кращих викладачів інституту був педагог-науковець, психолог, 

філософ, ритор, естет і перекладач професор Олександр Іванович Галич 

(1783–1848 рр.), який народився в м. Трубчевськ Орловської губернії в сім’ї 

дяка. У 1808 р., після закінчення Санкт-Петербурзького Педагогічного 

інституту, О. Галича відрядили на стажування до Німеччини, де він навчався 

у професора Г. Шульца. В Геттінгені майбутній педагог познайомився з 

філософом Ф. Шеллінгом і став прихильником і послідовником його 

філософських ідей у Росії. У період перебування в Західній Європі (1808–

1813 рр.) О. Галич вивчав філософію, логіку, психологію, естетику, 

педагогіку. Історик, професор Санкт-Петербурзького університету 

О. Нікітенко, колишній студент і біограф О. Галича, писав, що після 

закінчення навчання в Німеччині О. Галичу дозволили продовжити 

перебування в Дрездені, Галле, Лондоні, Парижі. Біограф звертає увагу на 

той факт, що до поїздки за кордон Олександр Іванович крім грецької й 

латинської мови вже добре володів німецькою, французькою, італійською й 

іспанською (Рукописи А. В. Никитенко, 1885;  Никитенко, 1885).  

Для отримання вихованцями Санкт-Петербурзького Педагогічного 

інституту, які повернулися із-за кордону, «вищих учених ступенів» була 

розроблена тривала процедура. 23 лютого 1812 року О. Галич представив 

конференції Педагогічного інституту свою дисертаційну роботу (документ 

зберігається в РДІАЛ і входить до складу справи «Об отправлении 12 

студентов в чужие края» під назвою «Порядок испытания Студентов, 

образовавшихся в чужих краях, к поступлению на высшие учебные степени в 

Санкт-Петербургском Педагогическом институте» (Гордиенко, 1959). 
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З 1813 р. О. Галич почав працювати в Педагогічному інституті на 

посаді екстраординарного професора і викладав повний курс філософських 

дисциплін: логіку, психологію, етику (філософію моралі), метафізику, 

історію філософії. Значний уплив на мисленнєво-мовленнєву культуру 

вихованців Педагогічного інституту мав підручник О. Галича «Теорія 

красномовства» (1830 р.), який на той час називали фундаментальною 

роботою з риторики. Професійний філософ, психолог і педагог О. Галич у 

зміст своєї риторики заклав психологічні, логічні й естетичні основи 

словесної дії. Цей підручник відрізнявся від інших праць з риторики того 

часу своїми практичними порадами (Гордиенко, 1959).  

О. Галич розглядає риторику як теорію красномовства, називаючи її 

мистецтвом мислити й говорити, що передбачає вміння впливати на слухачів, 

вдало висловлювати думки за допомогою слів і жестів. Розкриваючи сутність 

ораторського мистецтва, О. Галич сформулював такі вимоги до оратора: 

інтелектуальні якості – проникливий розум, багата й смілива уява, ґрунтовні 

знання наук; мистецька освіта; знання мов (граматичне й філософське); 

моральні якості – людяність, душевність, міцна воля; фізичні якості – 

приваблива зовнішність, звучний голос, «міцна грудина» (Гордиенко, 1958).  

О. Галич підкреслював важливість для вчителя вміння володіти 

особливим психологічним станом і досконало керувати власним 

психофізичним апаратом у процесі професійної діяльності, оскільки свобода 

самовираження, відсутність страху, психічна рівновага педагога сприяє 

успіху в його педагогічній діяльності-дії. Педагог зазначав, що в професійній 

діяльності вчителя велика роль належить інтонації і красі голосу, за 

допомогою яких можна продемонструвати той чи той душевний стан 

(Гордиенко, 1958). О. Галич описує, як за допомогою голосу можна виявити 

мужність, тривогу, страх, гнів, гордість та ін. Вчений пише, що голос та 

інтонація залежать від різних емоційних станів людини: подив потребує 

повільних, низьких тонів, а у стані здивування слова вимовляються тяжко, 

оратор навіть часто заїкається. Мова поваги близька до мови подиву, а у 
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випадку презирства оратор говорить «у ніс». Рішучість проявляється через 

твердий, різкий тон, відповідний до внутрішнього стану людини. Радість 

відображається в доброму голосі, тон якого стає вищим за середній 

(Гордиенко, 1959).  

До важливих складників педагогічної техніки належить уміння 

володіти своїм тілом. О. Галич (1825) зазначає, що це досягається за 

допомогою пластики, виразного й лаконічного жесту, що підсилює вплив 

словесної дії і підносить процес педагогічної дії до рівня мистецтва. Автор 

також описував мімічні й пластичні емоційні реакції. Особливе значення 

О. Галич (1825) надавав погляду й очам, завдяки яким, на його думку, 

говорить душа людини. Спогади вихованців О. Галича свідчать про те, що 

студенти любили й поважали молодого, ерудованого, прогресивного, 

захопленого своєю наукою професора за його доброту, розум, душевний 

талант, веселий характер, поважне ставлення до студентів, що утворювало 

різкий контраст порівняно з  більшістю його колег (Гордиенко, 1959).  

Плідно співпрацював із Головним педагогічним інститутом професор, 

перекладач, видатний філолог, ритор, педагог Микола Федорович 

Кошанський (1785–1831 рр.), якого називали «російським Сократом». 

М. Кошанський народився в Москві, навчався в Московському 

університетському Благородному пансіоні одночасно з В. Жуковським, а 

згодом у Московському університеті (1798–1802 рр.) на юридичному та 

філософському факультетах (Русский биографический, 1896).  

Успіхи в навчанні й видатні здібності М. Кошанського дали йому 

можливість ще за часів студентства викладати риторику в Благородному 

університетському пансіоні, Московському виховному будинку, 

Єкатерининському Московському інституті та  у приватних будинках. Після 

закінчення двох факультетів М. Кошанський працював учителем 

старогрецької й латинської мови в Академічній гімназії, викладав риторику в 

Московському університетському пансіоні. В 1805 році в день 

п’ятдесятилітнього ювілею Московського університету М. Кошанський 
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отримав ступінь магістра філософії та вільних мистецтв, причому одночасно 

з Р. Тимківським, який пізніше став одним із кращих професорів 

Московського університету і директором педагогічного інституту (1815 р.) 

(Русский биографический, 1896). 

Після захисту дисертації (1807 р.) М. Кошанський отримав ступінь 

доктора філософії, працював викладачем старших класів гімназії 

Московського виховного будинку, обіймав посаду секретаря при Цензурному 

комітеті московського округу (1809 р.), був обраний секретарем при комісії 

випробувань для отримання чинів (1810 р.). Одночасно М. Кошанський 

викладав російську словесність у Катерининському Московському інституті, 

давав уроки в пансіонах і приватних будинках, продовжував працювати в 

Університетському благородному пансіоні. О. Малеїн (1901) досліджує зміст 

програми за 1810 р., яка свідчить, що М. Кошанський вивчав зі своїми 

учнями риторику й логіку, історію російської літератури, російський і 

латинський синтаксис, міфологію й старовину. Тому, як зазначав сам 

педагог, свої підручники він надрукував на користь своїм благородним 

вихованцям. 

В основу створених ученим підручників було покладено лекційний 

матеріал, що читався в аудиторії перед студентами. Упродовж 1802–1811 рр. 

М. Кошанським були опубліковані «Таблиці латинської граматики» (1805–

1806 рр.), «Початкові правила російської граматики» (1806–1810 рр.) та інші 

навчальні посібники. Саме в цей період розкрився науковий і педагогічний 

талант М. Кошанського. В 1811 р. як відомий учений, викладач з 

багаторічним досвідом він отримав посаду професора російської й латинської 

словесності Царськосельського ліцею. Молодий високоосвічений педагог 

прекрасно володів французькою, німецькою і англійською мовами, був 

автором підручників, відомим літератором і перекладачем (Малеин, 1901).  

Віце-президент Російської академії наук і колишній учень 

М. Кошанського Я. Грот (1880) серед найкращих професорів згадував саме 

його. Упродовж своєї багаторічної педагогічної діяльності М. Кошанський 
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зарекомендував себе як високопрофесійний викладач, відданий своїй справі. 

Професору були притаманні надзвичайно витончений смак, захоплюючий 

поетичний настрій і особливий дар передавати все це своїм слухачам. За 

спогадами одного з вихованців, статура професора була м’яка й витончена, 

цілком відповідала його внутрішнім чеснотам, що викликало до нього щиру 

любов і повагу. Студенти найбільше цінували в М. Кошанському його 

високоморальні, духовні заняття, на яких улюблений учитель прищеплював 

своїм вихованцям велику любов до слова взагалі, до вільної, могутньої 

російської мови, а також плекав їх високу загальногуманітарну культуру 

через прекрасне знання класичної поетичної спадщини Давнього Світу 

(Малеин, 1901).  

Академік Я. Грот (1880) також підкреслював лекторський талант 

М. Кошанського, зазначаючи, що в нього є всі якості прекрасного викладача, 

педагога, який майстерно володіє словом. Тому не випадково в 1826 р. 

Комітет улаштування навчальних закладів, ураховуючи потреби вчителів у 

методичній допомозі з боку університетів, доручив професору 

М. Кошанському скласти «Загальні правила для наставників». Творче 

становлення ідей розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя 

знайшло втілення в першому на теренах Росії методичному посібнику 

М. Кошанського «Настанова вчителям, що включає у себе загальні правила 

для їх керівництва» (1829), який складався зі вступу і трьох частин: «Про 

загальні обов’язки наставника», «Про якості наставників у ставленні до 

учнів», «Про мистецтво викладання» (Малеин, 1901).  

У своєму творі М. Кошанський сформулював загальні вимоги до 

вчителя-майстра: знання предмета навчання, сумлінність, об’єктивність, 

терплячість та ін.), охарактеризував переваги класно-урочної системи 

навчання, стверджуючи, що вона сприяє успішному оволодінню знаннями, 

розвитку духовних сил і здібностей учнів. Для досягнення позитивних 

результатів у навчанні й запобігання перевтомленню учнів автор 



207 

 

рекомендував урізноманітнювати види навчальних завдань і дозувати їх 

обсяг (Малеин, 1901). 

Велику увагу М. Кошанський (1834) приділяв визначенню поняття 

«педагогічна майстерність», що, на його погляд, складається з уміння 

вчителя прилаштовуватися до дітей, не залишати без уваги невстигаючих, не 

прискорювати і не уповільнювати темп викладання, розвивати розум, 

формувати вміння й навички навчальної праці тощо. В основу наукового 

доробку М. Кошанського були покладені гуманістичні принципи 

педагогічної майстерності. За глибоким переконанням ученого, головним 

завданням учителя є здатність збуджувати й посилювати в душах учнів 

любов до всього розумного, величного й прекрасного (Кошанський, 1834).  

У своїх наукових працях М. Кошанський чітко сформулював загальні 

правила мовленнєвої організації тексту: він підкреслював, що кожне слово 

повинно бути доречним, а зайві слова у прозі –  «тягар» для читача. Педагог 

уважав, що в ідеальному тексті має відчуватися краса слів, їх відповідність у 

кожному висловлюванні, але розкіш речення не повинна бути самоціллю, що 

приховує скупість думок (Малеин, 1901). 

Теми творів, які професор пропонував своїм студентам, носили 

моральний характер: «Доброчинність», «Безсмертя» – мета людського 

життя». Іноді вихованцям пропонувалося описати явища природи, 

наприклад, схід сонця або квітку. М. Кошанський завжди залишав учням 

свободу для виявлення своєї творчої індивідуальності. Педагог намагався 

підтримувати й розвивати у своїх учнів любов до літературних вправ. Він 

стверджував: «…щоби написати достойні опуси, необхідне спостережливе 

читання й самостійна розробка найкращих зразків літературних творів, 

роздуми та вправи» (Кошанський, 1834, с. 37). Оцінюючи твори своїх 

вихованців, М. Кошанський (1834) дотримувався власних гуманістичних 

принципів виховання: творчі спроби учнів повинні не «охолоджуватися» 

негативною критикою, а «зігріватися» участю друга-керівника, який 
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спочатку говорить вихованцю про хороше, а потім показує, що має бути 

змінено і в який спосіб це робити. 

З огляду на сучасну теорію педагогічної майстерності, гуманістична 

спрямованість є найголовнішим елементом педагогічної майстерності, 

завжди визначає конкретні завдання у повсякденній роботі вчителя-майстра. 

Після виходу у відставку (1828 р.) М. Кошанський співпрацював із 

відомими філологами – академіком О. Востоковим, професорами 

Я. Толмачовим, М. Тализіним, продовжував працювати в комітеті при 

Міністерстві народної освіти, яка рецензувала підручники для навчальних 

закладів Росії. Саме в цей період М. Кошанський написав свої «Риторики», в 

основу яких був покладений його багаторічний педагогічний досвід. 

Підручники відрізнялися простотою й доступністю стилю, найкращими 

прикладами із сучасної російської літератури, яку М. Кошанський знав 

досконало (Михайлова, 1998).  

Зразковим підручником для майбутніх педагогів Російської імперії 

стала його «Загальна риторика» (1834 р.). У вступі автор пояснював значення 

терміна «красномовство» як уміння й мистецтво мислити. Педагог уважав, 

що предметом риторики є думки, здатність їх формулювати, 

«розташовувати», систематизувати й висловлювати. Автор визначав 

ораторство (вітійство) як мистецтво впливати словом на розум, пристрасті та 

волю інших (Кошанский, 1834).  

М. Кошанський (1834) підкреслював, що оратор діє на розум 

красномовством, силою доказів, переконанням, красномовством серця, 

запалом почуттів, прагненням душі. Мету діяльності педагога він убачав у 

розвитку розумових здібностей, наданні розуму моральної спрямованості, 

посиленні в душі учнів любові до всього розсудливого, великого й 

прекрасного. Таким чином, учений переконував, що розум, моральні почуття 

та краса – це обов’язкові умови витонченої професійної мови і риторичного 

ідеалу педагога. У своїх підручниках з риторики М. Кошанський (1834) 

приділяв значну увагу питанням психології, логіки, поетичної майстерності: 
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«Якщо красномовство розуму поєднається з красномовством серця, то майже 

немає і сил їм протистояти» (с. 82).  

«Загальна Риторика» вміщувала російські і європейські зразки з інших 

риторичних посібників, що базувалися на кращих традиціях красномовства 

XVIII – початку XIX століття. Підготовлена до видання академіком 

О. Востоковим «Приватна Риторика» була надрукована в 1832 р., після 

смерті автора, і витримала аж сім видань. Позитивні відгуки на підручник 

надали професори Я. Толмачов і М. Тализін, які відзначали, що «Приватна 

Риторика» за своєю методикою і формою викладення матеріалу адаптована 

до сприйняття учнями, цікава для тих, хто починає навчатися красномовству, 

наукові поняття сформульовані чітко, кожне підкріплюється прикладами. За 

підручниками М. Кошанського студенти Головного педагогічного інституту 

вивчали риторичну майстерність, опановували основи педагогічної 

майстерності, а для вчителів підручники вченого були засобами професійної 

самоосвіти (Михайлова, 1998).  

Помітний слід у житті Головного педагогічного інституту залишив 

філолог, професор, автор підручників зі словесності й красномовства Яків 

Васильович Толмачов (1779–1873 рр.), який народився на Харківщині, 

закінчив Харківський колегіум (1799 р.), а згодом Київську духовну академію 

(1803 р.). У Харківському колегіумі він викладав піїтику, математику, 

грецьку, латинську й французьку мови. На прохання першого ректора 

Харківського університету І. Рижського Я. Толмачов переклав з грецької 

мови підручники «Логіка», «Метафізика», «Моральна філософія» (Русский 

биографический, 1896). 

У 1816 р. Я. Толмачов був призначений на посаду ординарного 

професора кафедри російської словесності Санкт-Петербурзького Головного 

педагогічного інституту (Дело об утверждении при Педагогическом, 1816). 

Професор викладав майбутнім учителям курси «Критична історія творів 

російської словесності», «Теорія стилю та різних видів прозаїчних творів», 

«Про витончене» (Описание Главного, 1856). Навчаючи студентів мистецтву 
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красномовства, Я. Толмачов розрізняв поняття словесність, красномовство і 

вітійство. На його думку, словесність – це природна, звичайна здатність 

висловлювати свої думки і почуття голосом; красномовство – мистецтво 

висловлювати думки чітко й красиво; вітійство – це здатність висловлювати 

думки сильно й упливово. Педагог зауважував, що здібності людина отримує 

від природи, а мистецтво набувається наукою, яку називають риторикою 

(Толмачов, 1814). Проте, будучи талановитим ученим, Я. Толмачов сам не 

мав здібностей до викладацької роботи, тому його діяльність у Головному 

педагогічному інституті завершилася звільненням (Дело об увольнении, 1831). 

Серед видатних педагогів, що працювали в Головному педагогічному 

інституті, особливе місце належить ученому, автору першого російського 

посібника з педагогіки, педагогу-новатору Олександру Григоровичу 

Ободовському (1796–1852 рр.), який народився в м. Галичі (нині 

Костромська обл.) у дворянський родині. Його батько був одним з 

найкращих лікарів губернії, тому після закінчення Санкт-Петербурзької 

губернської гімназії О. Ободовський вступив до Медико-хірургічної академії. 

Проте після нетривалого навчання його погляди на обрану професію 

змінилися, і він перевівся до Головного педагогічного інституту 

(Андреевский, 1890). Після закінчення інституту (1816 р.) О. Ободовський у 

числі найкращих випускників був відряджений на стажування до Європи для 

вивчення досвіду роботи педагогічних навчальних закладів. В Англії 

О. Ободовський ознайомився з ланкастерською системою спільного 

навчання, що передбачалася для застосування в російських народних школах 

(Дело о командировании в Англию, 1828). У Парижі педагог звернув увагу на 

ігрову методику навчання абата Готьє. Найбільший уплив на формування 

педагогічних поглядів О. Ободовського мав Й. Песталоцці, з яким він 

познайомився у Швейцарії, а згодом поширював його педагогічні ідеї в Росії 

(Русский биографический, 1896).  

В 1819 р. О. Ободовський повертається до Санкт-Петербурга і працює 

викладачем в Учительському інституті. Після його закриття педагог був 
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призначений на посаду ад’юнкта, а потім – професора Головного 

педагогічного інституту, де працював упродовж 1829–1848 рр. 

О. Ободовський мав надзвичайні професійні здібності й запам’ятався 

студентам як досвідчений, високоерудований педагог. Він володів практично 

всіма основними європейськими мовами, був дивовижно енергійною та 

тактовною особистістю. Варто зазначити, що О. Ободовський став одним із 

перших педагогів, який дієво навчав майбутніх учителів спеціальним 

педагогічним умінням і педагогічній техніці (Русский биографический, 1896).  

У роки педагогічної діяльності в інституті О. Ободовський активно 

займався науковою й літературною діяльністю. Спільно з педагогами 

Є. Гугелем і П. Гур’євим він став засновником першого в Росії 

«Педагогічного журналу», де друкував свої наукові праці з проблем 

педагогіки. Відсутність у педагогічних закладах спеціальної педагогічної 

підготовки, необхідної для досягнення майбутніми вчителями відповідного 

рівня педагогічної майстерності, недостатня кількість методичних джерел з 

педагогіки, бажання поділитися з учителями своїм багаторічним 

педагогічним досвідом роботи спонукали О. Ободовського до написання 

посібників. Учений став автором перших у Росії навчальних підручників з 

педагогіки й дидактики – «Керівництва до педагогіки, або науки виховання» 

(1835 р.) і «Керівництва до дидактики, або науки викладання» (1873 р.) 

(Русский биографический, 1896). Звертаючи увагу на важливість педагогіки 

як науки й мистецтва, О. Ободовський (1835) стверджував, що педагогічне 

мистецтво ґрунтується на теорії. Хоча досвід свідчить, що багато хто 

щасливо виховує, ніколи не розмірковуючи про правила, але такий успіх або 

природний, або ґрунтується на здоровому глузді, завдяки якому вихователі 

опанували правила спілкування з людьми, особливо з дітьми, і керуються 

ними. Хто думає, що теорія шкодить практиці, той украй помиляється… Чим 

повніша й ширша теорія, тим досконалішим має бути мистецтво викладання. 

Але якщо вправні теоретики не завжди бувають щасливі на практиці, то це 

стається від того, що вони, знаючи правила, не діють за ними, або не вміють 
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використовувати їх, або не мають достатнього знання властивостей своїх 

вихованців, або не обдаровані духом спостережливості, від якої не 

приховається жодна зміна природних здібностей і сил дітей.  

Важливими для розуміння педагогічної майстерності є вимоги до 

педагога-майстра, сформульовані О. Ободовським (1835). Розвинена 

ерудиція: досконале володіння рідною мовою, а з іноземних – німецькою та 

французькою; знання філософії, логіки, емпіричної психології, моралі та 

естетики, географії, історії, фізики, математики; володіння основами 

каліграфії, малювання та музики. Теоретико-педагогічна підготовка: знання 

найважливіших для педагога наук (антропологія, психологія, мораль і 

загальна історія), а для вчителя – практика, точні знання того, чого він 

зобов’язується навчати інших. Моральні якості: любов до професії, точність, 

шанобливість, терпимість, мужність, скромність і почуття власної гідності. 

Зовнішні якості: домінування гарного товариства, уникнення тісних взаємин 

із людьми, серед яких панує неприязнь, несмак і неуцтво. Практичні вправи: 

викладацька робота в педагогічних закладах, оскільки власні дослідження є 

важливою складовою формування готовності вчителя до посади вихователя-

вчителя. 

Отже, основою професійної діяльністю вчителя О. Ободовський (1835) 

вважав виховання молодого покоління, що має, на його думку, такі складові: 

розумове виховання; естетичне виховання; моральне виховання. 

Слід зазначити, що основний зміст «Керівництва до педагогіки» 

О. Ободовського (1835) мав теоретичний характер, тоді як «Керівництво до 

дидактики» (1836) було орієнтоване на педагогічну практику, оскільки в 

ньому містилися конкретні рекомендації педагогам стосовно удосконалення 

їхньої педагогічної майстерності. Ці поради автора були оформлені у вигляді 

приміток до параграфів і ґрунтувалися на його багатому педагогічному 

досвіді, набутому в Головному педагогічному інституті, Санкт-

Петербурзькому виховному будинку, а також у столичних гімназіях, де він 
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викладав географію, космографію, математику, статистику, педагогіку та 

дидактику. 

Як свідчить аналіз педагогічних праць О. Ободовського, науковець 

займався розробкою теоретичних засад педагогічної майстерності вчителя. 

Так, у вступі до «Керівництва до дидактики, або науки викладання» він 

стверджував: «Усі ланки навчання мають деякі загальні закони, і кращий 

спосіб викладання може бути підпорядкований вірним і твердим правилам. 

Відтак може бути складена теорія викладання (дидактика), а прийоми 

потрібні для виконання цієї теорії, що становить мистецтво викладання. Для 

будь-якого викладання необхідне ґрунтовне знання предмета і мистецтво 

викладати іншим свої знання. Тільки через вивчення теорії викладання 

майбутні учителі можуть уникнути багатьох помилок і опанувати мистецтво 

викладання. Крім знання теорії потрібно багато практики» (Ободовский, 

1835, с. 18).  

О. Ободовський (1835) виділив основні складові педагогічної взаємодії. 

Чітка постановка мети навчання: необхідно розвивати природні здібності 

учнів, щоб вони могли продовжувати подальшу самостійну освіту без 

сторонньої допомоги. Керівництво навчальною діяльністю учнів: не слід 

вимагати від учня нічого, що вище за його сили, що може позбавити його 

енергії й бадьорості; потрібно сприяти старанності учнів; чим менші успіхи 

вихованця, тим більше потрібно керувати його заняттями, потрібно навчати 

його мислити, рекомендувати йому навчальні посібники; треба піклуватися 

про методи навчання, які полегшили б сприйняття навчального матеріалу для 

учнів із слабкими здібностями; розвивати душевні сили, без яких усе 

подальше навчання стане важким; підбадьорювати нездібних учнів, щоб 

полегшити для них  складний матеріал.  

Розвиток мотивації до навчання, що базується на пробудженні в учнів 

інтересу до навчального предмета. Викладання не стане корисним, якщо 

учень залишається байдужим. Навіть важка праця буде легкою і приємною, 

якщо вчитель зможе розбудити й підтримати бажання вчитися. Бути нудним 
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для учнів є найбільшим «педагогічним гріхом». Бажання до учіння має бути 

мотивоване не страхом, а самим предметом, почуттям зростаючої сили учня. 

Чим більше любові до предмета в самого вчителя, тим жвавіше його 

викладання, чим більше завзятості до справи виявляється в ньому самому, 

тим більше старанності проявлятиме й сам учень (Ободовский, 1835).  

Говорячи про пробудження інтересу вихованців до навчання, 

О. Ободовський (1835) різко критикував такі примусові виховні методи, як 

обурення, нетерплячість, навмисне ускладнення матеріалу, насичення уроку 

непотрібними промовами, докорами за помилки; примушування учнів до 

старанності за допомогою обіцянок раніше закінчити урок, звільнити від 

завдання на інший день та ін. На його думку, кращими засобами мотивації до 

навчання є: авторитет учителя; відсутність поділу учнів на старанних, 

здібних, посередніх або слабких; відданість справі, любов до предмета; 

ґрунтовні знання предмета, прагнення до удосконалення; безпосереднє 

спілкування з учнями, радість від їхніх успіхів; забезпечення принципів 

наочності й доступності у навчанні; емоційність викладання; використання 

методів змагання, прикладу та зразка; поєднання індивідуальних і 

колективних форм навчання.  

Педагогічним мистецтвом О. Ободовський (1836) уважав жвавість 

викладання, під якою розумів не лише емоційний настрій викладача на 

заняттях, а й відданість справі, ґрунтовне знання предмета, прагнення до 

досконалості, спілкування з учнями, радість від їхніх успіхів та ін. Педагог 

уважав, що часто вчитель із невеликим запасом знань набагато більше 

приносить користі через емоційність викладання, ніж людина глибокої 

вченості.  

Аналіз педагогічної спадщини О. Ободовського дає підстави 

стверджувати, що він глибоко вірив у необхідність і можливість педагогіки 

як науки, прагнув до загальнопедагогічного і професійного розвитку вчителя, 

невід’ємною складовою якого є комплекс спеціальних умінь і навичок, 

необхідних для формування педагога-майстра.  
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Гордістю Головного педагогічного інституту був екстраординарний 

академік, професор Михайло Васильович Остроградський (1801–1861 рр.). 

Він народився в селі Пашенівка (Пашенна) Полтавського повіту в родині 

поміщика, навчався в Харківському університеті (1816–1821 рр.). Бажаючи 

продовжити свої математичні заняття, М. Остроградський у 1822 р. виїхав до 

Франції, де навчався у видатних французьких учених О. Коші, Л. Пуассона, 

Арго, Ампера, Фур’є, Ж. Біне, Ж. Штурма та інших. У 1828 р. 

М. Остроградський повернувся до Росії з французьким дипломом і 

репутацією талановитого вченого. Пізніше він стає ординарним академіком 

Санкт-Петербурзької академії наук (1831 р.). Учений брав активну участь у 

роботі Санкт-Петербурзької Академії наук: читав цикли публічних лекцій, 

виступав на конференціях Академії з публічними доповідями, писав відгуки 

на дослідження, що надсилалися до Академії. Активна наукова діяльність 

тривала понад тридцять років, і за цей період не публікувалося жодного тому 

праць Академії, в якому не було б робіт видатного математика (Андреевский, 

1890).  

Вагомий науковий доробок М. Остроградського був відзначений 

присвоєнням йому низки почесних звань: член Американської Академії наук 

(1834 р.), член Туринської академії (1841 р.), член Римської Академії деї 

Лінчеї (1853 р.), член-кореспондент Паризької академії (Андреевский, 1890).  

З перших днів перебування в Санкт-Петербурзі почалася плідна 

педагогічна діяльність вченого у вищих навчальних закладах. Значною 

подією для Головного педагогічного інституту стало запрошення 

М. Остроградського в 1832 р. на посаду професора математики й механіки. 

Професор досконало володів ораторською майстерністю, викладав матеріал 

просто й доступно. Якщо під час лекції він помічав, що матеріал занадто 

важкий для сприйняття, блискуче імпровізував, пропонуючи студентам 

інший доказ або приклад. У вихованців лекції М. Остроградського мали 

великий успіх, професор постійно їх удосконалював, наповнював зміст 

новими доказами, більш принциповими ідеями, знайомив з останніми 
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досягненнями математичної науки, заохочував до занять талановитих учнів і 

був суворим до бездарних. З метою покращення професійної підготовки 

майбутніх учителів М. Остроградський написав низку підручників з 

математики. Саме тому його студенти отримували ґрунтовну наукову й 

педагогічну підготовку, багато з них пізніше стали видатними вченими: 

І. Вишнеградський, М. Петров, Д. Журавський, Д. Менделєєв та інші 

(Описание Главного, 1856). 

Основне завдання освіти педагог убачав у тому, щоб розвивати в 

майбутніх учителів здатність аналізувати, спостерігати, самостійно мислити. 

М. Остроградський писав, що вчитель повинен стежити за інтелектуальним, 

духовним і фізичним розвитком учня, допомагати йому пізнати самого себе, 

щоб він знав, які вимоги може висувати до себе, до своїх розумових, 

фізичних і моральних здібностей (Смирнова, 1958).  

М. Остроградський висловлював думки про педагогічну майстерність 

учителя, зазначаючи: «Гарний учитель породжує гарних учнів» (Смирнова, 

1958, с. 259). Намагаючись покращити педагогічну підготовку майбутніх 

учителів, М. Остроградський (1860) опублікував методичну працю «Роздуми 

про викладання», в якій зазначав, що головним ворогом творчого розвитку 

особистості є нудьга: «Нудьга є найбільш небезпечною отрутою. Вона діє 

невпинно; вона росте, оволодіває людиною та приводить її до надмірностей. 

Якби можна було позбавити дітей нудьги або показати дорослим, як можна 

пристойно розважатися, то тим самим була б зроблена величезна послуга 

нашому сучасному суспільству» (с. 32–52). 

У «Роздумах про виховання» (1860 р.), написаних спільно з 

французьким математиком А. Блумом, М. Остроградський критикує систему 

освіти того часу і відзначає необхідність історизму в навчанні, де одним із 

суттєвих методів є вивчення життя видатних людей, що принесли користь 

науці й мистецтву. На думку педагога, цей метод допомагає заохочувати 

учнів і підвищує їхню загальну культуру, що є складовою педагогічної 

майстерності (Остроградский,  Блум, 1860). 
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Упродовж усього життя М. Остроградський не припиняв педагогічну 

діяльність, виконуючи роль наставника вчителів. Професор був головним 

спостерігачем за викладанням математичних наук у навчальних закладах 

Санкт-Петербурга, пропонував теми пробних лекцій для осіб, які бажали 

отримати посаду викладача, аналізував ці лекції, давав поради, рецензував 

підручники.  

Філолог-славіст, лексикограф, палеограф, фольклорист, етнограф, 

учений, педагог, методист Ізмаїл Іванович Срезневський (1812–1880 рр.) 

народився в селищі Срезнево Спаського уїзду Ярославської губернії в сім’ї 

професора словесності та красномовства Демидівського училища вищих наук 

Івана Євсейовича Срезневського (1770–1820 рр.). У 1812 р. батько 

І. Срезневського отримав посаду професора Харківського університету, і 

сім’я переїхала до Харкова. Чотирнадцятилітнім юнаком І. Срезневський 

вступає на етико-політичне відділення філософського факультету 

Харківського університету (1826 р.). Значний вплив на формування 

педагогічних здібностей І. Срезневського мав видатний майстер педагогічної 

справи – професор, ректор Харківського університету П. Гулак-

Артемовський, який володів даром слова, славився вишуканою мовою, 

вмінням привертати увагу студентів. Як справжній оратор, він захопив 

І. Срезневського викладанням своїх предметів і став його першим керівником 

у вивченні слов’янської старовини (Русский биографический, 1896).  

У 1839 р. Міністерство освіти відряджає І. Срезневського на 

стажування за кордон. Упродовж 1839–1842 рр. він подорожував  

європейськими країнами (Німеччина, Чехія, Моравія, Хорватія, Сербія, 

Угорщина, Галіція та ін.), де зібрав чимало культурно-історичних та 

етнографічних матеріалів, оволодів більшістю слов’янських мов (Русский 

биографический, 1896).  

Повернувшись із-за кордону до Харкова, І. Срезневський отримав 

посаду професора в Харківському університеті (1837–1847 рр.), де й 

проявився його педагогічний хист, відбулося наукове становлення як 
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ученого. Студентам імпонували ґрунтовні наукові знання й широка ерудиція 

професора, жвавість викладацької манери, вміння побудувати лекції на 

основі власних спостережень. Талант І. Срезневського високо цінував 

М. Костомаров, який почав досліджувати українську словесність та історію 

саме під його впливом. У 1846 р. І. Срезневський захистив докторську 

дисертацію, за яку першим у Росії отримав ступінь доктора слов’яно-руської 

філології (Юрченко, 1981).  

З 1847 р. починається санкт-петербурзький період життя й творчості 

І. Срезневського: саме тоді вчений був переведений до Санкт-

Петербурзького університету на посаду професора кафедри 

слов’янознавства, де й працював упродовж 1847–1880 рр. (Дело о приеме в 

Педагогический институт, 1807) Наукова й педагогічна кар’єра 

І. Срезневського в Санкт-Петербурзі була успішною й плідною. Він став 

ординарним академіком Санкт-Петербурзької Академії наук (1854 р.), 

виконував обов’язки ректора Санкт-Петербурзького університету (1861–

1863 рр.), заснував журнал «Вісті Імператорської академії наук по відділенню 

російської мови та словесності» (1852 р.). Упродовж 1845–1880 рр. 

І. Срезневський був обраний почесним академіком 32 європейських академій 

(Русский биографический, 1896). Із архівних джерел дізнаємося про те, що 

він був затверджений почесним членом Київського університету 

Св. Володимира (Об утверждении почетными членами, 1869)  

Слід звернути увагу на те, що в 1847 р. І. Срезневський, запрошений на 

посаду професора історико-філологічного факультету, виявив себе не лише 

як видатний учений-лінгвіст, а й як талановитий педагог-методист, 

справжній подвижник освітньої справи. Сам професор, який викладав курс 

слов’янської філології і методику навчання російської мови, був майстром 

викладання, оратором, красномовцем. На своїх лекціях він вдало жартував, 

цитував вірші видатних поетів, був відвертим і щирим зі своїми 

вихованцями. Все це позитивно позначалося на спілкуванні викладачів і 

майбутніх учителів, що своєю чергою наповнювало процес засвоєння знань 
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позитивними емоціями. На заняттях зі слов’янської філології І. Срезневський 

часто практикував прийом перевірки лекцій, записаних студентами. На 

думку професора, це навчало майбутніх учителів умінню заглиблюватися в 

сутність і послідовність викладу навчального матеріалу та розумно 

передавати почуте (Смирнов, 1972). 

У Головному педагогічному інституті заохочувалися виступи студентів 

перед аудиторією для розвитку майстерності мовлення. Позитивною рисою 

методики І. Срезневського були самостійні дослідні роботи студентів, що 

виконувалися протягом усього курсу. Ефективною формою стали курсові й 

семестрові письмові роботи зі словесності, метою яких було навчити 

майбутніх учителів логічно викладати свої думки, практикувалися також і 

класні твори (Краткое историческое, 1859).  

Спогади учнів свідчать про те, що професор наполягав на досконалому 

володінні рідною мовою, що надзвичайно важливо для вчителя, оскільки 

лише рідною мовою людина може правильно передати іншим найтонший 

поштовх свого розуму й серця, тільки через посередництво рідної мови 

можна легко, повно й вільно сприймати й розуміти думки інших людей. 

Учений був переконаний, що робота над удосконаленням мови має тривати 

протягом усього життя. Знання рідної мови І. Срезневський називав 

найважливішою умовою, знаряддям освіченості кожної людини та народу 

загалом (Смирнов, 1972). 

Лекції професора, який дотримувався принципів науковості 

викладання, вирізнялися оригінальністю, новизною наукових поглядів, 

заохочували студентів до творчої співпраці з лектором. Як зазначає 

І. Срезневський (1837), справжнім наставником може бути лише той, хто сам 

високоосвічений, обдарований, любить свою справу та морально чистий. Ці 

слова можна віднести до самого педагога, оскільки від особистості 

наставника, його педагогічної майстерності залежав його вплив на 

вихованців. Саме завдяки цьому І. Срезневський зміг підготувати таких 

видатних особистостей, як Д. Писарєв, М. Чернишевський, М. Добролюбов, 
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М. Сухомлинов, О. Пипін, О. Міллер, Т. Флоринський, В. Ламанський, 

В. Стоюнін та ін., які пізніше стали відомими академіками, професорами, 

видатними педагогами, публіцистами, громадськими й політичними діячами 

(Смирнов, 1972).  

Професура Інституту надавала посильну методичну допомогу 

загальноосвітній школі. Так, перша методична робота І. Срезневського 

«Настанова викладачам російської мови та словесності в гімназіях Санкт-

Петербурзького навчального округу», затверджена Міністерством народної 

освіти 10 березня 1852 р., була включена А. Вороновим до книги «Історико-

статистичний огляд навчальних закладів Санкт-Петербурзького навчального 

округу з 1829 по 1853 рік» і надрукована в Санкт-Петербурзі в 1854 р. 

(Документы А. С. Воронова, 1872) 

У 1860 р. побачили світ написані І. Срезневським «Бесіди про вивчення 

рідної мови», що стало значною подією того часу. Сміливі за змістом і 

оригінальні за формою викладу матеріалу, «Бесіди» відразу стали 

популярними серед педагогів, про що свідчить стаття В. Стоюніна (1991) 

«Бесіди Срезневського про російську мову», яка була першою в серії 

публікацій, присвячених методичній спадщині вченого. В. Стоюнін (1911a) 

поділяв погляди І. Срезневського стосовно необхідності вивчення не лише 

граматики мови, а й слів і висловлювань, які потрібно використовувати, без 

яких неможливо оволодіти вмінням вільно говорити й писати. Позитивні 

відгуки на методичні доробки І. Срезневського дали педагог 

В. Острогорський і академік О. Нікітенко. Педагогічний доробок 

І. Срезневського став значним внеском у розбудову нової російської школи, 

на багато років уперед визначив перспективи її розвитку.  

Як висновок, зазначимо, що викладачів інституту об’єднували 

енциклопедичні наукові знання, лекторська майстерність, володіння 

ефективними методами викладання свого предмета, прийомами залучення 

студентів до науково-педагогічної діяльності. У Головному педагогічному 

інституті розвивалася система методичного забезпечення освітнього процесу, 
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тривав пошук результативних методів навчання. Багато професорів інституту 

використовували різноманітні методи навчання, що не лише збагачували 

пам’ять студентів, а й розвивали розумові здібності, самостійність мислення 

та ораторське мистецтво. Незважаючи на те, що освітні Статути 1804–

1828 рр. не вимагали від учителя оволодіння спеціальними педагогічними 

знаннями, викладачі Головного педагогічного інституту збагачували 

методику навчання, готували власні навчальні підручники з різних 

предметів, в яких були сформульовані вимоги до вчителя-майстра, 

розроблені прийоми навчання, риторичні правила викладання. За 

авторськими підручниками професорів навчалися не лише студенти 

інституту, методичні підручники стали засобами вдосконалення педагогічної 

майстерності для педагогічних працівників усієї Російської імперії.  

Педагогічні погляди багатьох професорів Головного педагогічного 

інституту часто спиралися на закордонний педагогічний досвід. Викладачам 

були відомі праці видатних європейських учених-педагогів, професори 

перекладали їх твори рідною мовою. Російські педагоги часто відвідували 

педагогічні навчальні заклади Австрії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, 

Швейцарії з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в інституті. 

Таким чином, у Росії в 40-х рр. ХІХ ст. поширюється розуміння 

практичного значення педагогіки в професійній підготовці вчителів. 

Звернення міністра освіти С. Уварова (1840 р.) до імператора Миколи I з 

проханням про відкриття при Головному педагогічному інституті кафедри 

педагогіки свідчить про нагальну необхідність системної професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів, ознайомлення їх із правилами й 

способами науки викладання, тобто педагогічної майстерності.  

У проханні до імператора С. Уваров писав: «За Статутом Головного 

педагогічного інституту хоча й призначається після останнього курсу 

факультету курс для практичного навчання студентів правилам і способам 

науки викладання, але цей короткочасний курс не задовольняє потреб 

навчання студентів проводити уроки з різних предметів і читати їх під 
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наглядом викладачів у присутності товаришів. Я визнаю необхідним 

заснувати спеціальну кафедру педагогіки, аби предмет цей викладали нарівні 

з іншими впродовж загального курсу» (Краткое историческое, 1859, с. 279.). 

Слід зауважити, що створення кафедр педагогіки не могло забезпечити 

достатню педагогічну підготовку вчителів, оскільки педагогіка на той час ще 

не стала самостійною галуззю науки і не мала статусу спеціальної навчальної 

дисципліни. В той період практичному значенню педагогічної теорії не 

надавалася належна позитивна оцінка. К. Ушинський (1857) писав, що 

педагоги-практики критично, з презирством відгукувався про педагогічну 

теорію, хоча прізвища головних її діячів їм були не знайомі.  

Незважаючи на це, науково-педагогічна діяльність професорів мала 

прогресивний характер. Зміст, методи й форми викладання предметів 

будувалися на принципах науковості, культуровідповідності, логічної 

послідовності, систематичності, доступності. Професори інституту 

застосовували методи, прийоми й форми викладання, що ґрунтувалися на 

врахуванні пізнавальних інтересів студентів, активізації когнітивних, 

психічних, перцептивних та емоційних процесів: проблемне викладення 

матеріалу, організація науково-дослідницької діяльності, застосування 

демонстраційного, наочного матеріалу, сучасних методів наукового 

дослідження. 

 

 

2.3. Професійна підготовка майбутніх учителів у вищих 

навчальних закладах Росії на рубежі ХІХ–ХХ ст. 

 

Період другої половини XIX – початку ХХ ст. характеризується 

пошуком нових шляхів і форм професійної підготовки вчителів. Зміни в 

громадському житті Росії супроводжувалися усвідомленням неспроможності 

авторитарної педагогіки ефективно розв’язувати завдання навчання й 

виховання. Демократичні перетворення в соціальному житті та потреби 
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освітньої практики сприяли розвитку ідей педагогічної майстерності, що 

особливо яскраво проявилося в 60-ті рр. ХIХ ст.  (О проекте положення, 

1866) 

Обґрунтовуючи необхідність спеціального розгляду розвитку 

педагогічної думки, О. Джуринський (2000) зауважує, що звернення до 

історії педагогічних ідей дозволяє усвідомити хід і результати взаємодії 

суспільства й педагогіки. Виникають систематичні уявлення про те, яким є 

механізм педагогічних відповідей на виклики часу, як виховання й навчання 

закріплюють надбання культурних цінностей (с. 3). О. Джуринський (2000) 

звертає увагу на те, що в педагогічній думці Росії на рубежі XIX–XX ст. 

можна виділити три тенденції, в руслі яких розвивалися погляди на 

виховання та освіту: по-перше, тенденція розвитку класичної педагогіки 

XIX ст.; по-друге, лінія, спрямована передусім на філософське осмислення 

проблем виховання й розвитку особистості; по-третє, ідейний рух, схожий на 

реформаторську педагогіку нового виховання Заходу (с. 274). 

У Російській імперії з приходом до влади Олександра ІІ в розвитку 

вищої освіти відбувається лібералізація. У цей період скасовано обмеження 

допуску на навчання в університетах, відбулося перепідпорядкування 

навчальних округів попечителям, поновлення прав ректора і проректорів, 

відмінено обмежувальні інструкції ректорам і деканам, відновлено наукові 

закордонні відрядження з метою приготування до професорського звання, 

дозволено виписувати закордонні видання, полегшено процедуру допуску до 

читання лекцій, відновлено кафедри філософії (Свод мнений попечителей, 

1871; Дело о командировании за границу, 1898; Князьков,  Сербов, 1910).  

На рубежі XIX–XX ст. тривали дискусії про форми та зміст підготовки 

педагогів. С. Зенченко (1898), В. Острогорський (1867) наполягали на 

необхідності створення мережі професійних педагогічних навчальних 

закладів. В. Острогорський (1914) доводив, що від учителя потрібні 

професійні вміння, набуті в спеціальних навчальних закладах. 
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Великий уплив на організацію педагогічної освіти в середині XIX ст. 

здійснив унікальний педагог, дидакт, теоретик виховання, методист, історик 

педагогіки Костянтин Дмитрович Ушинський (1824–1870 рр.). Працюючи 

інспектором класів Смольного інституту шляхетних дівчат (1859–1862 рр.), 

К. Ушинський провів реформування навчального закладу. Вчений відкрив 

педагогічний клас, у якому вихованці отримували підготовку для роботи 

вихователями, запросив до інституту відомих, талановитих викладачів свого 

часу, педагогів-методистів В. Водовозова, Л. Модзалевського, Д. Семенова, 

М. Семевського.  

Вагомим внеском К. Ушинського в розвиток педагогіки як науки стало 

обґрунтування необхідності взаємозв’язку педагогіки з антропологічними 

науками – психологією, анатомією, фізіологією, філософією, історією та 

логікою. Аналізуючи стан російської психології в XIX ст., Б. Ананьєв (1947) 

стверджував, що К. Ушинський був великим психологом саме тому, що був 

великим педагогом, його велич у педагогіці значною мірою зв’язана з 

капітальним внеском ученого в розвиток наукової психології. Як зазначив 

Б. Ананьєв (1947), уперше в історії наукової думки систему психологічних 

знань про виховання створив педагог, що виявилося принципово новим не 

лише для Російської імперії, а й для світової науки. У 1945 р. Б. Ананьєв 

охарактеризував працю К. Ушинського як педагогічно орієнтовану 

психологію, а в 1969 р. оцінив її як досвід педагогічної антропології, що 

знаходиться на стику між педагогікою й антропологічними науками. 

Педагог уперше вводить у науковий обіг поняття «теорія та практика 

педагогічного мистецтва», джерелом якого вважав учителя, адже особистість 

викладача не можуть замінити ні статути, ні програми, ні засоби (Ушинский, 

1861). К. Ушинський підкреслював, що тільки особистість може впливати на 

розвиток особистості, лише характером можна формувати характер. 

Головною ознакою та критерієм педагогічного мистецтва К. Ушинський 

уважав творчість учителя. Великого значення педагог надавав професійній 

підготовці вчителя та майстерності його педагогічної діяльності, вважаючи її 
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складнішим і необхіднішим з усіх мистецтв. Учений звертав увагу на те, що 

мистецтво виховання спирається на науку й потребує не лише природних 

педагогічних здібностей і схильностей, а й тривалої спеціальної теоретичної і 

практичної підготовки вчителя (Ушинский,  1950). Думки К. Ушинського про 

підготовку вчителів викладено в багатьох його творах: «Проект учительської 

семінарії» (1861), «Про користь педагогічної літератури» (1857), «Три 

елементи школи» (1983), «Людина як предмет виховання» (1950) та ін., де 

досліджуються проблеми педагогічної майстерності вчителя і науково 

обґрунтовуються шляхи його професійної підготовки. 

Одним із шляхів розв’язання проблеми розвитку педагогічної 

майстерності у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя стало 

відкриття жіночого Педагогічного інституту. Визначною сторінкою в історії 

розвитку педагогічної майстерності цього періоду є діяльність Санкт-

Петербурзького Жіночого педагогічного інституту (1903–1918 рр.), 

відкритого тільки для жінок. Інститут був створений на базі педагогічних 

курсів при Петербурзьких жіночих гімназіях відомства закладів Імператриці 

Марії і мав статус вищого навчального закладу з двома відділеннями – 

фізико-математичним та історико-філологічним. Інститут готував жінок-

учителів для жіночих навчальних закладів країни і молодших класів 

чоловічих гімназій, а також домашніх і класних наставниць. Прийом 

здійснювався за конкурсом атестатів або за результатами конкурсних іспитів. 

Навчання тривало 4,5 року, й до 1917 р. включно Жіночий педагогічний 

інститут закінчила 1041 слухачка (Лихачева, 1901; Семенов, 1892). 

Саме із цього часу стає помітним уплив педагогів-жінок на 

становлення й розвиток педагогічної майстерності майбутнього вчителя. У 

Статуті та правилах прийому одного з найбільш новаторських на той час 

навчальних закладів, Жіночого педагогічного інституту, не було обмежень за 

становою належністю, віросповіданням або національністю, що забезпечило 

його популярність і сприяло вступу абітурієнток із різних регіонів Російської 

імперії. Жіночий педагогічний інститут давав дівчатам можливість після 
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закінчення середніх навчальних закладів продовжити освіту, оволодіти 

основами професійної майстерності, необхідними для самостійної 

педагогічної діяльності. Отриманий диплом забезпечував випускницям рівні 

права з чоловіками, які закінчили університети (Лихачева, 1901).  

Жіночий інститут належав Відомству установ імператриці Марії, 

підпорядковувався безпосередньо Царюючому Будинку, перебував під 

заступництвом імператорської родини і знаходився в особливих стосунках із 

Великим князем Костянтином Костянтиновичем, який був не лише опікуном, 

а й власником установи.  

Першим директором першого в Росії Жіночого інституту та Жіночої 

гімназії при інституті став відомий історик, таємний радник, член-

кореспондент Петербурзької академії наук (1909 р.), дійсний член Російської 

академії наук (1920 р.), професор Санкт-Петербурзького університету, 

уродженець Чернігова Сергій Федорович Платонов (1860–1933 рр.), який 

керував Санкт-Петербурзьким Жіночим інститутом у період з 1903 по 

1916 роки. Запрошуючи нових викладачів, С. Платонов ретельно відбирав 

кандидатури як нових педагогів, так і тих, що працювали ще на Педагогічних 

курсах, у результаті забезпечивши Інституту зразковий стан. У 1912 р., з 

нагоди 30-річчя викладацької діяльності, С. Платонов був затверджений у 

званні заслуженого професора. У січні 1913 р. він вийшов на пенсію, передав 

кафедру своєму учневі С. Рождественському (Лихачева, 1901).  

Професорсько-викладацький склад Жіночого педагогічного інституту, 

як і викладацький колектив будь-якого вищого навчального закладу, завжди 

був тим науковим середовищем, інтелектуальний і моральний рівень якого 

чинив безпосередній уплив на формування особистості майбутнього вчителя. 

Викладання в Жіночому педагогічному інституті за змістом і обсягом 

навчальних програм наближалося до університетського, чому особливо 

сприяло запрошення на викладацькі посади університетських професорів і 

приват-доцентів. Працювати в Жіночому педагогічному інституті вважали 

для себе почесною справою найкращі вчені Санкт-Петербурга, тому рівень 
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викладання був надзвичайно високим. У різні роки в Інституті працювали 

видатні вчені-педагоги: Б. Адлер, В. Буданов, О. Васильєв, А. Введенський, 

Э. Грімм, А. Гершун, П. Каптерєв, М. Лосський, П. Лесгафт, С. Лебедєв, 

О. Нечаєв, М. Піотровський, О. Пресняков, Ю. Шокальский. Інститут був 

творчим колективом учених-педагогів, об’єднаних загальнопедагогічними 

ідеями та принципами, єдністю демократичних і гуманістичних переконань, 

методикою досліджень, що досить суттєво відрізняло його від державних 

вищих навчальних закладів. Практичний досвід викладання професорів 

Педагогічного інституту став основою багатьох підручників і методичних 

посібників XX ст. (Дневник С. Ф. Платонова, 1855). 

Вільне, незалежне комплектування контингенту Жіночого 

педагогічного інституту, увага педагогічного колективу до потреб студенток 

у питаннях організації навчання, активна робота громадських організацій 

майбутніх учителів сприяли демократизації поглядів на організацію освіти 

взагалі й жіночої освіти зокрема. У Жіночому педагогічному інституті 

склалася система формування елементів педагогічної майстерності у 

майбутніх учителів: так, на першому курсі як обов’язкові загальнопедагогічні 

предмети вводилися психологія (2 години на тиждень) і педагогіка 

(4 лекційні години та 1 година практичних занять щотижнево) протягом 

року. До навчального плану починаючи з третього курсу було включено 

спеціалізацію слухачок з урахуванням їхніх побажань, сил і можливостей. 

Крім лекцій передбачалося проведення практичних занять для активізації 

розумової діяльності слухачок шляхом аналізу першоджерел і самостійного 

опрацювання питань у рефератах і усних доповідях (О женских, 1865).  

Система перевірки знань майбутніх учителів була доволі суровою. 

Слухачки, які не змогли отримати залік, що проводився на практичних 

заняттях, не допускалися до іспитів. Якщо слухачка отримувала на іспиті за 

своєю спеціальністю три бали, її позбавляли права викладати у старших 

класах гімназії. Все це вимагало від майбутніх учителів серйозного й 

відповідального ставлення до навчання. 
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Розвитку основ педагогічної майстерності жінок-педагогів сприяла 

організація педагогічної практики на базі Костянтинівської жіночої гімназії з 

початковою школою та дитячим садком, що знаходилися при інституті. 

Педагогічна практика здійснювалася згідно зі спеціальними правилами 

проведення практичних занять, де зазначалося, що керівництво практикою 

належить викладачу методики певного предмета. У такий спосіб 

забезпечувався взаємозв’язок практики з методикою викладання. Так, 

наприклад, методика географії вивчалася 2 години на тиждень. На заняттях 

проводилися бесіди про способи викладання географії, розглядалися й 

аналізувалися підручники, атласи, складалися й обговорювалися плани та 

конспекти уроків (Johanson, 1987).  

Для майбутніх педагогів-жінок практичні заняття в гімназії 

організовувалися у формі відвідування уроків викладачів гімназії та їх 

обговорення, проведення пробних уроків та їх аналізу, а також підготовки 

доповідей з питань навчання та виховання. Кількість відвідуваних уроків 

визначав керівник практики. Зміст і оформлення звітів про прослухані уроки 

мали велике значення. Якщо звіт з предмета визнавався незадовільним, то 

слухачка за вказівкою керівника практики була зобов’язана представити 

новий звіт про прослухані уроки. Після звітування майбутні вчителі 

починали готуватися до проведення пробних уроків. Слухачки, в яких оцінка 

зі спеціальних предметів була нижчою за 4 бали, допускалися до пробних 

уроків лише в молодших класах. Кількість пробних уроків з кожного 

предмета встановлювалася щорічно керівниками практики і затверджувалася 

конференцією відділення (Johanson, 1987). 

Позитивним у проведенні педагогічної практики було те, що слухачки 

інституту за 10–15 днів до початку проведення уроків мали представити 

вчителю гімназії, а потім керівнику практики (викладачу методики) для 

затвердження програму уроків з теми або розділу. На кожному уроці були 

присутні вчитель гімназії і група слухачок, зі складу яких дві асистентки 

повинні були готуватися до уроку. Керівник практики з певного предмета був 
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зобов’язаний якомога частіше відвідувати уроки, що проводили практиканти, 

але не всі. Пробні уроки слухачок відвідували також професори й викладачі 

інституту зі спеціальних дисциплін; вони брали участь у їх обговоренні, що 

проводилося в присутності керівника практики з певного предмета, вчителя 

гімназії та слухачок цієї спеціальності (Johanson, 1987). 

Отже, в системі вищої жіночої педагогічної освіти однією з важливих 

складових педагогічної майстерності стає самоосвіта та самовдосконалення 

жінки-вчителя. Керівники жіночих закладів, прогресивні педагогічні діячі 

були глибоко переконані в тому, що для досягнення високого рівня 

професійної майстерності педагогові потрібно прищепити вміння й навички 

постійного вдосконалення. Ці питання були предметом розгляду Першого 

всеросійського вчительського з’їзду (Тихомиров, 1883).  

У діяльності інституту був реалізований прогресивний підхід до вищої 

педагогічної освіти, що дозволяло поєднувати наукову, освітню і практичну 

професійну підготовку педагогів. Широке застосування в Жіночому 

педагогічному інституті отримали активні методи навчання – практичне й 

лабораторне заняття, тематичні екскурсії, педагогічні практики в гімназії. 

Надійну базу для розвитку основ педагогічної майстерності майбутніх 

учителів забезпечувала предметна система навчання, яка дозволяла здобути 

міцні знання з тих дисциплін, які були потрібні майбутнім педагогам. 

Вивчення предметів психолого-педагогічного й анатомо-фізіологічного 

циклів, широке застосування активних методів навчання (практичні заняття, 

лабораторні роботи, екскурсії, педагогічна практика) сприяли розвитку 

ерудиції, інтелекту слухачок, набуттю досвіду самостійної наукової та 

викладацької роботи.  

Завдяки високому рівню викладання, особливостям педагогічної й 

методичної підготовки слухачок вивчення математичних, гуманітарних і 

природничих наук було піднесено на рівень сучасних університетських 

програм. Дипломи випускниць Жіночого педагогічного інституту давали 

право роботи в державних навчальних закладах нарівні з чоловіками-
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випускниками університетів, що забезпечувало швидке зростання 

популярності закладу і приваблювало слухачок з різних регіонів Росії 

(Johanson, 1987).  

Особливостями Жіночого педагогічного інституту були яскраво 

виражена практична спрямованість навчання та увага до практичної 

підготовки слухачок у базовій гімназії і в дитячому садку. Заняття з методики 

забезпечували поглиблену підготовку до професійної діяльності. Педагогічна 

практика майбутніх жінок-учителів була основним механізмом формування 

їхньої професійної майстерності. Студенти проходили педагогічну практику 

в притулку-яслах, дитячому садку, початковій школі, жіночій гімназії, що 

існували при інституті.  

Створений в інституті навчально-практичний комплекс (педагогічний 

інститут – гімназія – дитячий сад – дитячий притулок) став цінним вкладом в 

історію вітчизняної практичної педагогіки – прообразом сучасної системи 

неперервної освіти. Нині в ході реформи освіти пропагується як новий тип 

освітньої установи подібний комплекс взаємозв’язаних навчальних закладів, 

що надає широкий набір освітніх послуг.  

Розробка сучасної методики викладання в середній школі, почата 

викладачами Жіночого педагогічного інституту і продовжена вже за 

радянських часів співробітниками кафедр ЛДПІ імені О. І. Герцена і ЛДПІ 

імені М. М. Покровського, сприяла успішному розвитку ідей педагогічної 

майстерності. Рівень наукової підготовки випускниць інституту не 

поступався університетському, причому знання «педагогічок» не 

обмежувалися рамками навчальних програм, їм були властиві увага й інтерес 

до досліджень і теоретичних суперечок у сучасній науці. Жіночий інститут 

випустив понад дві тисячі вчительок, які отримали теоретичні знання з 

профільних предметів і навички методичної підготовки. Комплекс 

педагогічних і психологічних дисциплін забезпечував підготовку 

кваліфікованих педагогів, що володіли основами педагогічної майстерності.  
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Як підтверджує аналіз архівних джерел, з 1918 р. Жіночий 

педагогічний інститут став називатися Вищим педагогічним інститутом. Того 

ж року його було передано у ведення Міністерства народної освіти і 

перетворено в 1-й Петроградський державний педагогічний інститут. У 

1922 р. відбулося його об’єднання з Петроградським (нині Санкт-

Петербурзьким) педагогічним інститутом імені О. І. Герцена (Проект-

постановление о передаче, 1917; Проект положення и штатов, 1918; 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ университет, 1997).  

Значний внесок у розвиток вищої педагогічної освіти здійснили 

неурядові вищі навчальні заклади, які були унікальними і мали свої 

особливості професійної підготовки. На відміну від громадської вищої 

школи, в неурядових навчальних закладах студенти приймалися на 

демократичній основі, розроблялися власні навчальні плани, вводилася 

предметна система підготовки вчителів, навчання орієнтувалося на 

практичне застосування отриманих знань.  

На особливу увагу заслуговує Педагогічний інститут імені 

П. Шелапутіна, який першим серед вищих навчальних закладів Росії почав 

займатися підвищенням педагогічної майстерності вчителів, їхньою 

післядипломною підготовкою. Засновником Педагогічного інституту був 

промисловець і благодійник Павло Григорович Шелапутін (1847–1914 рр.). 

Він народився в Москві, займався створенням філантропічних освітніх 

установ, що будувалися й функціонували на його власні кошти, сприяв 

розвитку в Росії культури, медицини, освіти. Педагогічний інститут 

П. Шелапутіна в Москві (1911–1917 рр.) мав на меті готувати осіб чоловічої 

статі, що отримали вищу освіту, до педагогічної діяльності в середніх 

навчальних закладах. Він був невеликим за кількістю студентів і щорічно 

випускав 20–26 осіб. До 1917 р. інститут закінчило всього 96 чоловік 

(Ясинский, 1914). 
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Педагогічний інститут П. Шелапутіна вважався одним з кращих 

педагогічних закладів дореволюційної Росії з дворічним курсом навчання. 

Інститут був обладнаний з особливою ретельністю. У розпорядженні учнів 

знаходилися прекрасні навчальні кабінети, музей педагогіки, бібліотека 

унікальних книг із зібрання самого П. Шелапутіна. За період навчання 

слухачі інституту мали отримати педагогічні й методичні знання та 

практичні вміння викладання в середній школі, вдосконалити свої знання зі 

спеціальних дисциплін, а також підготуватися до проведення виховної 

роботи в школі (Положение о педагогическом, 1916).  

Навчальні заняття в інституті поділялися на обов’язкові для всіх 

слухачів і спеціальні. На загальних заняттях вивчалися загальнопедагогічні 

дисципліни, що сприяли розвитку відповідних професійних здібностей і 

педагогічної майстерності: логіка, загальна і педагогічна психологія, загальна 

педагогіка, історія педагогічних учінь і шкільна гігієна. На їх вивчення, 

включаючи практичні заняття з педагогіки, за загальним планом занять 

інституту, затвердженим у 1912 р., на першому курсі відводилося 12 годин, а 

на другому курсі – 9 годин. Крім того, до обов’язкових для всіх слухачів 

інституту занять належали також фізичні вправи (2 години на І та ІІ курсах) 

(Эскин, 1955). 

До складу спеціальних занять входили: науково-семінарські заняття; 

вивчення методик, керівництв і навчальної літератури за обраними 

предметами; практичні вправи з викладання. Науково-семінарські заняття 

проводилися відповідно до наукових завдань предмета і практичних вимог 

викладання в середніх навчальних закладах. Згідно з «Правилами про 

перевірку теоретичних і практичних занять і про випускні іспити», науково-

семінарські заняття могли складатися з наукових бесід слухачів під 

керівництвом викладача; з усного викладення питань або частини науки за 

одним чи декількома творами (за вказівкою викладача); з аналізу та 

тлумачення джерел; з письмових доповідей, написаних за указаною 
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викладачем темою; з демонстрації дослідів і виготовлення препаратів 

(Положение о педагогическом, 1916). 

Таким чином, науково-семінарські заняття були спрямовані на 

розширення й поглиблення наукових знань слухачів і підготовку до 

викладацької діяльності. Форми й методи їх проведення базувалися на 

самостійній роботі слухачів, що є фактором самовдосконалення педагогічної 

майстерності. Вивчення методик, керівництв і навчальної літератури 

проводилося шляхом теоретичного викладення матеріалу або аналізу 

доповідей слухачів і рефератів з теми.  

Опануванню методичної майстерності в інституті імені 

П. Г. Шелапутіна надавалося велике значення. Наприклад, на занятті з 

методики географії розглядалися загальні питання географії в школі, питання 

її викладання в кожному класі, навіть викладання окремих тем шкільного 

курсу. Необхідно підкреслити, що на цих заняттях велика увага приділялася 

використанню наочності у викладанні географії, а також методиці й техніці 

застосування наочності. Як свідчать описання кабінету географії, заняття з 

методики географії проводилися в одній із двох кімнат, що належали 

кабінету географії; там знаходилися всі необхідні книги, карти, атласи, 

глобуси, колекції, інструменти, прилади, велика кількість картин, класних 

стінних таблиць і діаграм (Ясинский, 1914). 

У вивченні методики географії, у проведенні семінарських занять 

значне місце приділялося самостійній роботі слухачів. Обов’язком 

викладачів інституту було постійне керівництво самостійною роботою 

слухачів на заняттях шляхом призначення слухачам колоквіумів для 

контролю й оцінки знань з курсу. Лише за умови задовільних відгуків 

викладачів про теоретичну та практичну підготовку слухачі отримували 

допуск до перевідних і випускних іспитів, що проводилися у призначених 

Радою комісіях, до складу яких входили директор (голова), викладач 

предмета і один із членів педагогічної ради інституту (Ясинский, 1914). 
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Позитивно впливало на розвиток основ педагогічної майстерності 

майбутніх викладачів те, що семінарські заняття і заняття з методики 

предмета були тісно зв’язані між собою. Їх проводив один і той самий 

викладач, який добре знав не лише свій предмет, а й методику його 

викладання. Викладач був досвідченим педагогом-майстром, до його 

обов’язків входило проведення для слухачів зразкових уроків у гімназії або в 

реальному училищі. 

Добору викладацьких кадрів в інституті надавалося велике значення. 

Вважалося, що викладач обов’язково повинен бути вчителем і проводити 

уроки в середніх навчальних закладах, щоб мати можливість на власному 

прикладі показати професійні зразки та гарні результати застосування 

методичної системи, прийнятої ним самим і рекомендованої його слухачам 

(Ясинский, 1914).  

У 1911–1919 рр. директором інституту імені П. Г. Шелапутіна 

працював Антон Микитович Ясинський (1864–1933 рр.). Він народився в 

с. Межиріч Канівського повіту (нині Черкаська область). А. Ясинський 

закінчив київську Першу гімназію (1884 р.) та історико-філологічний 

факультет університету Св. Володимира зі ступенем кандидата (1888 р.). За 

твір на задану факультетом тему був удостоєний золотої медалі і залишений 

в університеті професорським стипендіатом. Своїми вчителями А. Ясинський 

уважав Т. Фортинського, В. Антоновича, В. Іконнікова. З 1890 по 1893 рр. 

педагог працював учителем історії в Київському кадетському корпусі та в 

жіночій гімназії В. М. Ващенко-Захарченко (Андреевский, 1890). 

У 1895 р. після захисту дисертації отримав ступінь магістра і почав 

читати лекції із середньовічної історії в університеті Св. Володимира в якості 

приват-доцента. У 1911–1919 рр. він став директором Педагогічного 

інституту імені П. Г. Шелапутіна в Москві, одночасно посівши посаду 

приват-доцента, а згодом – професора Московського університету. Будучи 

директором Педагогічного інституту, А. Ясинський порушував питання про 
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те, що об’єднання різних предметів в одну групу надзвичайно ускладнює 

процес навчання майбутніх учителів, оскільки слухачі повинні починати з 

елементарних знань, і пропонував здійснювати вибір предметів за власним 

бажанням слухачів (Волков, Куликова,  Логинов, 2006). 

Недоліком професійної підготовки в інституті було те, що майбутні 

вчителі не отримували достатньої практичної підготовки до викладацької 

діяльності в школі, тому що на педагогічну практику відводилося мало часу: 

так, наприклад, у 1912–1913 навчальному році проведення уроків тривало 

лише впродовж двох тижнів. Позитивним було те, що організація та 

проведення педагогічної практики на ІІ курсі регулювалися спеціальними 

правилами. Практика передбачала ґрунтовне вивчення досвіду роботи 

вчителів до початку проведення власних уроків: слухачі обов’язково мали 

відвідувати уроки своїх керівників-педагогів і проводити з ними бесіди з 

аналізом цих уроків (Ясинский, 1914). 

Слухачам було рекомендовано відвідувати зразкові уроки досвідчених 

викладачів (за обраною майбутніми вчителями спеціальністю) в різних 

навчальних закладах. Вони також мали відвідувати уроки в одному 

конкретному класі, щоб спостерігати за досягненням загальної мети навчання 

та виховання. Звіти слухачів про відвідувані уроки розглядалися й 

аналізувалися на заняттях з методики або на спеціальних зборах. 

Пробні уроки слухачі проводили в одному з молодших класів, окремі 

уроки – в старших класах. Практикувалося проведення повторних уроків у 

паралельних класах, що для практикантів виявлялося дуже цінним і 

корисним з психолого-педагогічного погляду. Одночасно з проведенням 

пробних уроків практиканти були зобов’язані здійснювати виховну роботу в 

школі та проводити психологічні спостереження за учнями (Ясинский, 1914). 

Викладачі вважали, що аналіз уроку має не менше значення, ніж його 

проведення. На уроках практикантів окрім усіх слухачів ІІ курсу були 

присутні вчитель школи, викладач інституту за спеціальністю і за 
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можливості директор інституту. Всі уроки практикантів розглядалися на 

зборах слухачів відповідної спеціальності за головування керівника 

практики. При цьому увага зверталася не тільки на зміст уроку, організацію 

та методику його проведення, а й на вміння слухачів аналізувати власну 

роботу з погляду методики викладання, бачити свої помилки, виправляти їх і 

використовувати позитивні моменти уроку в своїй подальшій педагогічній 

діяльності. 

Реформи Олександра II створили умови для лібералізації російського 

суспільства, що своєю чергою сприяло активізації громадської й приватної 

ініціативи в освітній сфері. Це стосувалося всіх ланок системи освіти, 

включаючи вищу школу. В цей історичний період здійснюються спроби 

створення навчальних закладів, вільних від офіційної бюрократичної опіки. 

Новаторським типом навчального закладу стали народні університети, які 

давали можливість студентам реалізовувати університетську програму. 

Такою недержавною установою був університет імені А. Шанявського, 

створений у Москві в 1908 р. (Сборник постановлений, 1871; Шанявский, 

1905; Документы о продаже,1916).  

Ініціатором у цьому питанні виступив громадський діяч і меценат, 

генерал-майор у відставці та золотопромисловець Альфонс Леонович 

Шанявський (1837–1905 рр.), який, посилаючись на досвід Англії, Америки, 

Японії зауважував, що в цих країнах благополучно існують народні 

університети і нічого крім добра не приносять, сприяючи залученню народу 

до знань і науки (Шанявская, 1905, Л. 4). За архівними джерелами в основу 

змісту університетського навчання були покладені таки принципи: 1) будуть 

представлені предмети з усіх галузей наукового пізнання; 2) лекторами 

можуть бути особи обох статей, що мають учений ступінь, а також особи, які 

створили собі ім’я в літературі, науці або в галузі викладання (Протоколы 

комиссии для установления программы, 1906; Комиссия по выработке, 1907). 

До вступу в народний університет допускалися особи обох статей віком не 
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молодше шістнадцяти років, незалежно від національності й віросповідання, 

при цьому не потрібно було подавати атестат зрілості. Плата за заняття 

передбачалася помірна, якомога доступніша, а надалі вона взагалі могла бути 

скасована (Чертов, 1953). 

Народний університет перебував підпорядкований Московської міської 

думи і  знаходився під керівництвом Опікунської ради з шістнадцяти осіб. 

Половина Опікунської ради обиралася на чотири роки Московською міською 

думою (в тому числі не менше двох жінок), а друга половина призначалася 

А. Шанявським довічно. До функцій Ради входили: вибір предметів 

викладання, відкриття факультетів і відділів, запрошення лекторів і 

професорів, установлення розміру й способу винагороди викладачів і плати 

за слухання курсів. Опікунська рада створювала виконавчий орган 

(правління) для найближчого завідування справами Народного університету. 

Академічна рада (колегія професорів) керувала розробкою і вдосконаленням 

навчальних планів, визначала зміни викладацького складу (Власов, 2012). 

У Державній думі при обговоренні питань про заснування народних 

університетів ідею А. Шанявського схвалив П. Столипін, а у створенні 

університету брали участь І. Павлов, К. Тімірязєв, В. Бехтерєв, 

М. Ковалевський. Університет був відкритий на кошти А. Шанявського 

(Тимирязев, 1905). Навчання в університеті проводилося на двох 

відділеннях – академічному (з трирічним терміном навчання), яке давало 

вищу освіту, та науково-популярному (з чотирирічним строком навчання), 

що забезпечувало середню освіту в обсязі гімназії. Науково-популярне 

відділення приділяло особливу увагу поширенню наукових знань і слугувало 

підготовчим для навчання на академічному відділенні, яке почало діяти з 

1910 р. (Власов, 2012).  

Академічне відділення утворювали три факультети: природничо-

історичний, суспільно-юридичний та історико-філософський. Усі заняття 

проводилися у вечірній час  – з 17 до 22 години, щоб дати можливість 
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навчатися тим, хто вдень працював (Начинание на благо, 2004). Відповідно 

до задуму А. Шанявського, від слухачів не вимагали свідчень про 

благонадійність, станову належність, диплома про освіту та ін. Без будь-яких 

обмежень приймали жінок. Плата за навчання була невисокою. Слухачам 

надавалася можливість отримати фундаментальні знання з максимального 

кола дисциплін, які визначали обличчя тодішньої науки. Як свідчать архівні 

джерела, навчальні плани були надзвичайно насичені. Так, історико-

філософський цикл на другому році навчання пропонував слухачам 28 

лекційних курсів і 12 семінарів. Поглиблено вивчали вітчизняну, античну та 

нову європейську історію, а також історію літератури, філософської та 

політичної думки. Крім традиційних курсів запроваджувалися й такі, які не 

мали аналогів у казенних університетах: «Теорія історичного процесу та 

методологія історії», «Теорія та методика державного управління», «Історія 

державних установ XIX століття», «Історія етичних вчень» тощо. 

Проводилися практичні заняття з історії Великої французької революції, 

історії ідейної боротьби в російській літературі XIX ст., філософії 

позитивізму та ін. (Московский городской Народный университет, 1917a).  

Як засвідчують архівні матеріали, серед багатьох десятків традиційних 

університетських курсів читалися й такі, як математика, фізика, астрономія, 

механіка, хімія органічна, неорганічна, аналітична, політична економія, 

економічна політика, фінанси, кооперація, загальна теорія права, історія 

російського права, цивільне право, цивільний процес, кримінальне право, 

кримінальний процес, адміністративне право, російська історія, загальна 

історія, історія давньої та нової філософії, психологія, логіка, слов’янська 

література, історія російської й західної літератури, історія мистецтв, історія 

школи, англійська, французька, німецька мови та ін. (Московский городской 

Народный университет, 1911).  

В організації навчального процесу особлива увага приділялася 

максимальній активізації творчих можливостей самих слухачів. Професор 
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університету історик О. Кізеветтер (1902) згодом згадував: «Зацікавити, 

підштовхнути до власної роботи розуму – ось що було завжди першою 

метою» (с. 68). Слухачі академічного відділення вперше в Росії мали 

можливість самостійно складати індивідуальні плани навчання з огляду на 

власні наукові інтереси. Щорічно серед слухачів проводилось анкетування з 

широкого кола питань, аналіз якого дозволяв вносити корективи до переліку 

та змісту лекційних курсів, вводити нові предмети (Московский городской 

Народный университет, 1915а). 

Фундаментальність навчання багато в чому визначалася високим 

професійним та інтелектуальним рівнем професорів та інших фахівців. 

Заступник голови Опікунської ради М. Кулагін (1912) зазначав, що бути 

викладачем університету А. Шанявського вважають за честь видатні вчені. У 

різні роки в університеті працювали фізики П. Лебедєв і С. Чаплигін, один із 

засновників російської школи фізіології рослин К. Тімірязєв, геохімік і 

натураліст В. Вернадський, основоположник експериментальної біології 

М. Кольцов, правознавці Ф. Кокошкін, М. Вінавер і М. Гернет, ректор 

Московського університету О. Мануйлов, філософи С. Булгаков і 

Є. Трубецькой, літератори В. Брюсов, Ю. Ейхенвальд і М. Розанов, педагоги 

П. Блонський, С. Шацький, В. Шацька, історики Ю. Готьє, О. Кізеветтер, 

Р. Віппер, М. Лукін, В. Волгін та ін. (Московский городской Народный 

университет, 1913). 

Робота науково-популярного відділення будувалася з урахуванням 

різної підготовки студентів. Були розроблені нові методи навчання дорослих, 

в основу яких покладено поєднання лекцій і співбесід. Навчальний процес 

утворювали три цикли. Перший цикл – підготовчий (однорічний курс): він 

давав початкові відомості з різних галузей знань. Другий цикл – дворічний: 

слухачі вивчали математику, фізику, хімію, зоологію, ботаніку, біологію, 

географію, історію, літературу. Третій цикл був додатковим: протягом року 
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слухачі вивчали предмети прикладного характеру – фізіологію, 

політекономію, основи права тощо (Чертов, 1953). 

Крім двох відділень в університеті А. Шанявського організовувалися 

різні курси (від двотижневих до річних) з підготовки практичних працівників 

для сфери місцевого самоврядування, кооперації, бібліотечної справи, 

дошкільного виховання та ін. Високий рівень викладання, свобода вступу, 

невелика плата за навчання, демократизм внутрішніх порядків забезпечили 

народному університету всеросійську популярність. Незважаючи на те, що 

випускники не отримували дипломів, число бажаючих навчатися в ньому 

постійно зростало (Московский городской Народный университет, 1917b). 

До 60% слухачів поєднували навчання з роботою. Це були службовці; 

вчителі та вчительки; учні інших вищих навчальних закладів; представники 

«вільної професії» (літератори, журналісти, артисти, адвокати, агрономи, 

інженери, громадські діячі). Значну частину слухачів становили жінки: в 

1910–1911 навчальному році на академічному відділенні вони становили 

56%, а в 1915–1916 – 68%  (Московский городской Народный 

университет, 1915b). Постанова Наркомосу від 24 липня 1919 р. про 

«Усунення паралелізму у вищій школі» призвела до того, що в жовтні 1919 р. 

відбулося злиття академічного відділення університету імені А. Шанявського 

з Московським університетом. 26 жовтня 1920 р. науково-популярне 

відділення об’єднали з робфаком Комуністичного університету імені 

Я. Свердлова. На цьому Московський міський народний університет 

А. Шанявського припинив своє існування (Длугач, 1919; Институт 

народного образования, 1919a; Институт народного образования, 1919b). 

Підсумовуючи, зазначимо, що на рубежі ХІХ–ХХ ст. у Росії були 

теоретично розроблені й випробувані на практиці різні форми підготовки 

педагогів для середньої школи: педагогічні факультети при університетах, 

педагогічне товариство, педагогічні інститути та педагогічні курси. Значний 

внесок у розвиток вищої педагогічної освіти внесли новостворені неурядові 

вищі навчальні заклади, кожен з яких був унікальним і мав свої характерні 
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особливості. Громадська вища школа виникла всупереч державним 

принципам організації освіти. У неурядових навчальних закладах освітня 

система була більш гнучкою, ніж в урядових: їх характеризували 

демократичний підхід до прийому студентів, розробка власних навчальних 

планів, уведення предметної системи, орієнтація навчання на практичне 

застосування отриманих знань.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Педагогічна майстерність як соціально-педагогічне явище виникає 

внаслідок розуміння суспільної природи виховання – як потреба в пошуку 

ефективних способів передання досвіду від одного покоління іншому. 

Розуміння соціальної цінності та значущості праці вчителя приводить до 

того, що педагогічна майстерність усвідомлюється як якісна, професійна 

характеристика його діяльності. З розвитком вищої освіти, зі становленням 

професорсько-викладацького корпусу педагогічна майстерність стає 

об’єктивним показником умілості, вправності, професіоналізму, схильності 

вчителя до педагогічної діяльності. 

З’ясовано, що розвиток ідей педагогічної майстерності необхідно 

розглядати з урахуванням реального досвіду діяльності вищих навчальних 

закладів; аналізу документів, що регламентують навчально-виховний процес, 

розкривають права та обов’язки професорсько-викладацького складу, а також 

рівня розвитку психолого-педагогічної науки та конкретного внеску 

найкращих педагогів у розвиток теорії і практики вищої освіти. Такі 

послідовні дії визначають логіку аналізу розвитку педагогічної майстерності. 

Слід підкреслити, що ґенезу педагогічної майстерності неможливо 

розглядати у відриві від періодів розвитку вищої школи. Появі російських 

університетів як наукових і культурних центрів сприяли нові відкриття в 

російській науці, що почали активно входити до світового наукового 
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простору. Функції університетської освіти в Росії періоду XIX – початку XX 

ст. реалізовувалися через три основні складові – навчання, наукову діяльність 

і виховання. У цей період посилюється тенденція до професіоналізації освіти, 

відбувається становлення вищої педагогічної освіти, вдосконалюється 

організація спеціальної підготовки педагогічних кадрів на базі університетів. 

В університетських педагогічних інститутах були започатковані й реалізовані 

найважливіші принципи педагогічної підготовки: практична спрямованість, 

теоретична зумовленість, системність і науковість.  

Загалом в університетах Росії в XIX – на початку XX ст. сформувалася 

низка тенденцій розвитку професійно-педагогічної підготовки, що 

проявилися в її організації через кафедри педагогіки, в інтеграції високого 

рівня загальнонаукової університетської та поглибленої педагогічної освіти, 

в розробленні детальних варіативних програм із педагогіки, теорії виховання, 

дидактики, історії педагогіки, окремих методик.  

Педагогічна підготовка в імператорських університетах була 

представлена такими основними напрямами: філософсько-педагогічним; 

психолого-педагогічним; практичним спрямуванням педагогічних дисциплін; 

зміцненням зв’язків із соціумом. Найбільш яскравими рисами професорів 

перших університетів були універсалізм і енциклопедизм – як у спеціальній, 

так і в педагогічній діяльності. Основними формами організації навчального 

процесу стали лекції та диспути.  

З’ясовано, що друга половина XIX – початок XX ст. в Росії були 

періодом активної розробки освітньої теорії та структури педагогічної освіти, 

формування нової російської педагогіки, що відображала нове трактування 

проблем освіти з позицій гуманізму, антропології та ціннісного підходу до 

особистості. Це період становлення культури «Срібного віку» в Росії, 

становлення національної інтелігенції, національної освітньої системи та 

просвіти. 

Доведено, що професійна підготовка вчителів у Російській імперії у 

XIX – на початку XX ст. успішно здійснювалася в різних освітніх закладах: у 
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педагогічних інститутах при університетах, на вищих педагогічних курсах, в 

учительських семінаріях, земських учительських школах, учительських 

інститутах, церковно-вчительських і другокласних учительських школах, 

національних учительських школах, приватних навчальних закладах, 

орієнтованих на підготовку педагогічних кадрів. З другої половини XIX ст. в 

Російській імперії підвищити свою педагогічну майстерність учителі могли 

на конференціях і вчительських з’їздах, а також у Педагогічних товариствах, 

учительських бібліотеках і Педагогічному музеї.  

На початку XX ст. продуктивною соціальною силою, здатною до 

подолання кризи народної освіти, стає суспільно-педагогічний рух, який 

сприяв зміні освітніх парадигм у вищій освіті, а відтак і формуванню 

педагогічної майстерності вчителя. Результатом діяльності цього руху була 

організація демократичної, вільної, доступної, приватної неурядової вищої 

школи, що інтенсивно розвивалася, становлячи альтернативу державній 

вищій освіті. Практична спрямованість викладання реалізовувалася в тісному 

поєднанні теоретичної і практичної підготовки майбутніх учителів, що 

вперше в історії російської освіти привело до створення навчально-науково-

практичних комплексів, центрів гуманітарних досліджень – таких, як 

Петербурзький психоневрологічний інститут В. Бехтерева, Педагогічна 

академія, Ліга освіти, Московський міський народний університет імені 

А. Шанявського та ін. Розвиток системи вищої педагогічної освіти в Росії на 

початку XX ст. показав життєздатність різних форм професійної підготовки 

вчителів – університетів, педагогічних інститутів, педагогічних факультетів, 

педагогічних курсів та ін. 

 

Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: 

Мільто, 2012d; Мільто, 2012e; Мільто, 2017a; Мільто, 2017h; Мільто, 2017j; 

Мільто, 2018c. 

.  
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РОЗДІЛ 3. ІДЕЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В СИСТЕМІ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РОСІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 

ХХ СТОЛІТТЯ 

 

У розділі проаналізовано процес, розкрито основні тенденції, 

особливості, суперечності в розвитку ідей педагогічної майстерності в Росії 

перехідного періоду, перебудови вищої педагогічної освіти у 1920–1940 рр. У 

розділі значну увагу приділено проблемі розвитку голосових, мімічних, 

пластичних, емоційних можливостей педагогів, що були спрямовані на 

навчання самоконтролю та основних принципів сценічної поведінки вчителя. 

 

 

3.1. Діяльність «Інституту живого слова» з розвитку мовленнєвої 

майстерності вчителя  

 

У постреволюційний період (1917–1923 рр.) почався новий етап 

розвитку російської педагогіки, зв’язаний з будівництвом радянської системи 

освіти і становленням перших радянських педагогічних теорій і концепцій 

(Отчет о деятельности Комиссии, 1917). Незважаючи на ідеологічні 

перекручення керманичів радянської держави, педагогічна спадщина 20-х рр. 

XX ст. є безпрецедентним досвідом реалізації демократичної спрямованості 

педагогіки.  

Уперше в історії Росії метою освіти проголошувалося виховання 

ініціативної, самостійної, активної, творчої особистості, готової до боротьби 

за права трудящих. Школа ставала загальноосвітньою, відкритою для селян і 

робітників, тобто для більшої частини населення країни, система освіти стала 

єдиною. Перші кроки радянського уряду в справі будівництва нової школи і 

нового вчителя вирізнялися яскраво вираженим демократизмом. Згідно з 

«Положенням про Єдину трудову школу РРФСР» від 16 жовтня 1918 р., яку 

було розроблено за участю відомих радянських діячів освіти – 
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А. Луначарського, Н. Крупської, М. Покровського, Л. Менжинської. У 

радянській школі передбачалася безкоштовна, обов’язкова загальна і 

політехнічна освіта для дітей обох статей, створювався єдиний тип 

безстанової школи, де вводилася система самоврядування й вільного 

переходу зі школи 1-го ступеня до школи 2-го ступеня, відсутність суворої 

екзаменаційної системи, скасування обов’язкових домашніх завдань, 

заборона будь-яких покарань учнів (Луначарский, 1974).  

Одночасно були організовані заходи з розвитку творчої активності і 

самодіяльності учнів і педагогів, складалася толерантна, гуманістична 

система взаємовідносин «учитель–учень». У постановах Наркомату освіти 

20-х років відзначалося, що в новій школі взаємостосунки між учителем і 

учнем повинні ґрунтуватися на взаємоповазі й підтримці людської гідності. 

Першим Народним комісаром освіти (1917–1929 рр.) став А. Луначарський, 

майстерний оратор, оригінальний мислитель, різнобічний ерудит, 

талановитий захисник реалізму в культурі і мистецтві, плідний агітатор і 

пропагандист, людина енциклопедичних знань (Днепров, 1981).  

Анатолій Васильович Луначарський (1875–1933 рр.), радянський 

політичний і державний діяч, мистецтвознавець, літературознавець, 

драматург, перекладач, академік АН СРСР (1930 р.) народився у Полтаві. У 

1895 році, після закінчення Київської гімназії, вступив до Цюріхського 

університету, де слухав курс філософії і природознавства під керівництвом 

Р. Авенаріуса. У 1896–1898 рр. А. Луначарський подорожував по Франції й 

Італії, а в 1898 р. переїхав до Москви, де за революційну роботу був 

заарештований і засланий у м. Полтаву. У 1900 р., заарештований у м. Києві, 

місяць знаходився в Лук’янівській в’язниці, а потім відправлений у заслання 

(Калуга, Вологда, & Тотьма). У 1904 р., після закінчення заслання, 

А. Луначарський переїхав до м. Києва, а згодом мешкав у Франції та 

Швейцарії (Русский биографический, 1913). 

Обійнявши посаду Народного комісара освіти РРФСР, 

А. Луначарський став одним із організаторів і теоретиків радянської системи 
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освіти, вищого та професійно-технічного навчання, автором величкого числа 

робіт з проблем літератури, музики, історії театру та живопису, архітектури. 

Першим документом Наркома освіти було звернення до громадян Росії «Про 

народну освіту» (1917 р.), де визначалися завдання досягнення всезагальної 

грамотності й організації єдиної для всіх світської школи. У період свого 

керівництва Нарком освіти РРФСР А. Луначарський (1974) звертав пильну 

увагу на етнокультурні особливості російського суспільства. Він не заважав 

процесам українізації, що стала важливим фактором національної стратегії 

радянської влади. Нормативно-правові документи, директиви, постанови, 

циркуляри зосереджували увагу на напрямах розвитку рідної мови та 

забезпечення її функціонування через низку освітньо-виховних закладів, 

передусім шкіл різних ступенів (Народное образование, 1974). 

Нарком освіти зіграв важливу роль у залученні старої інтелігенції на 

бік більшовиків, підтримував зв’язки зі старими університетськими і 

педагогічними колами, відстоював збереження історичної і культурної 

спадщини. 

У 1929 р. А. Луначарський був звільнений з поста Наркома освіти і 

призначений головою Вченого комітету при ЦВК СРСР, а в 1930 році стає 

дійсним Академіком АН СРСР. На початку 30-х рр. ХХ ст. А. Луначарський 

директор інституту Літератури і Мови, один із редакторів Літературної 

енциклопедії. А. Луначарський мав великі зв’язки з європейською 

культурною елітою, був особисто знайомий і вів переписку з такими 

відомими зарубіжними письменниками як Р. Роллан, А. Барбюс, Б. Брехт, 

К. Шпиттєлер, Г. Уеллс, С. Цвейг та іншими діячами літератури і науки 

(Ёлкин, 1967).  

Значний інтерес для визначення педагогічної стратегії мало 

концептуальне трактування особистості вчителя, запропоноване 

А. Луначарським (1974): «Для нас важливо, щоб педагог був самою 

універсальною і найпрекраснішою людиною в державі, бо він повинен 

зробити із самого себе джерело радісного переродження маленьких людей, 
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які живуть у процесі поступального розвитку своїх сил. У цьому є висока 

справа педагога і, безперечно, що ніяка інша професія не ставить таких вимог 

до людини. Педагог повинен здійснювати в собі людський ідеал» (с. 94).  

Початок XX століття в Росії, період великих творчих проривів у науці 

та мистецтві, називали радянським педагогічним ренесансом. Аналіз перших 

декретів Радянської влади про школу 1917–1918 рр. свідчить, що вони 

ввібрали передовий педагогічний досвід дореволюційної Росії, втілений у 

реформаторській програмі початку ХХ ст.  

Тенденції формування педагогічної майстерності почали розвиватися 

вже в XIX ст. у процесі розроблення теорії та методики виразного читання 

російськими педагогами П. Боборикіним, Д. Семеновим, Ф. Буслаєвим, 

М. Бродовським, В. Острогорським, Ю. Озаровським, Д. Коров’яковим, 

А. Італінським, В. Шереметєвським та ін. Вони порушували питання про 

необхідність систематичного навчання виразному читанню вчителів та учнів. 

Так, В. Острогорський (1985) уважав, що, подібно до того, як навчають співу, 

музиці та малюванню, потрібно з малих років навчати й художньому 

читанню. Він також акцентував увагу на тому, що сумлінний педагог не має 

права вважати себе вчителем, якщо він не має знань і здібностей до 

виразного читання.  

Розвитку педагогічної майстерності сприяли перші праці про сценічну 

мову Д. Коров’якова та Ю. Озаровського, твори С. Волконського про 

систему розвитку художнього мовлення та закони звучного тексту, а також 

праці Г. Ерастова і В. Сладкопєвцева. В них автори розкрили основні методи 

роботи над сценічним словом, при цьому особлива увага приділялася 

художньому читанню як засобу підвищення культури мовлення. Слід 

відзначити і такі твори, як «Виразне читання» В. Острогорського, «Слово на 

захист живого слова у зв’язку з питанням про пояснювальне читання» 

В. Шереметєвського та підручник з декламації «Мистецтво усного викладу» 

М. Бродовського. 
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Значний поступ у впровадженні ідей педагогічної майстерності періоду 

20-х рр. XX ст. був здійснений шляхом уведення нових предметів 

естетичного циклу в практику професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

викладачів ВНЗ. На семінарах із художнього читання та ораторської 

майстерності, які сприяли розвитку культури мовлення, майбутніх педагогів 

навчали володінню голосом, формували вміння красиво і в доступній формі 

виражати свої думки, почуття та емоції (Материалы Санкт-Петербургского, 

1802–1824).  

Слід підкреслити, що всі заходи, спрямовані на всебічний розвиток 

особистості вчителя, опікувалися державою: було проголошено, що 

народний учитель має бути поставлений на таку висоту, на якій він ніколи не 

стояв і не може стояти в буржуазному суспільстві. Посади заступника 

наркома освіти, голови Головполітпросвіту, голови науково-педагогічної 

секції Державної вченої ради обіймала Н. Крупська, яка виховувалася на 

кращих зразках західноєвропейської і світової думки. Вона вважала, що 

суспільство потребує нового вчителя, який любить дітей і володіє методикою 

і засобами впливу на душу дитини, відтак курс педагогіки має сприяти 

опануванню майбутніми вчителями методичної майстерності (Крупская, 

1959). За ініціативи Н. Крупської з жовтня 1924 р. в Москві почала виходити 

друком «Вчительська газета» – орган Міністерства освіти СРСР і ЦК 

профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ. У статті 

«Колективний організатор учительства» (1924 р.) Н. Крупська писала про 

необхідність створення для вчителя власної газети, де б він міг писати про 

свої переживання, своє життя та боротьбу, про подолання труднощів, а також 

про досягнення, яких удалося домогтися. У деяких публікаціях 

«Учительської газети» за 1924 р. автори не лише розглядали питання про 

форми проведення уроку, використання дидактичних матеріалів, а й 

обговорювали якості артистичного вчителя. У статтях обстоювалася ідея 

необхідності володіння елементами педагогічної майстерності для кожного 

вчителя, стверджувалося, що радянський викладач має бути життєрадісною, 
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енергійною, бадьорою, веселою, висококультурною людиною, володіти 

яскравою, образною й культурною мовою. Відзначалося, що не можна 

допускати до дітей нудних і похмурих людей, які не здатні до самокритики 

(Руднева, 1956). 

Поняття «педагогічна творчість учителя», «педагогічна майстерність» 

ще не мали змістового наповнення, тому думки вчителів із цих питань 

різнилися. Одні вважали, що навчитися проводити цікавий урок можна 

тільки емпіричним шляхом – копіюванням зразків хороших уроків і завдяки 

власному натхненню, а педагогіка як наука дає тільки сухі «інструкції» й не в 

змозі допомогти вчителю. Інші вважали, що якість уроку цілком залежить 

саме від уміння вчителя творчо й свідомо застосовувати загальні принципи й 

правила навчання, а педагогічна творчість дає добрі результати тоді, коли 

вона базується на глибокому знанні педагогічної теорії, високому рівні 

загальної культури та широкому кругозорі вчителя (Шевелев,  1996). 

У перше післяреволюційне десятиліття стався потужний прорив у 

галузі театрального виховання й театральної підготовки майбутнього 

вчителя. Елементи театрального мистецтва були включені в навчальні плани 

низки педагогічних ВНЗ Росії як самостійні дисципліни. Програми занять у 

художніх гуртках і студіях, які передбачали розвиток голосових, мімічних, 

пластичних, емоційних можливостей педагогів, були спрямовані на навчання 

самоконтролю та основних принципів сценічної поведінки. Так, у Санкт-

Петербурзі з 1912 р. діяли курси ритміки під керівництвом князя 

С. Волконського – театрального діяча, режисера, критика, літератора, 

педагога. Навчання на курсах здійснювалося за методикою швейцарського 

педагога й композитора Е. Ж.-Далькроза. Він розробив систему ритмічних 

занять для того, щоб зробити тіло людини піддатливим до будь-яких рухів, 

гнучким, пружним, міцним, що в будь-яку хвилину може розслабитися, а за 

інших обставин реагувати як пружина. С. Волконський був пропагандистом і 

популяризатором методики музично-ритмічного виховання (ритміки) Е. Ж.-

Далькроза, а також системи виразних жестів Ф. Дельсарта. Він виступав із 
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доповіддю про виховне значення ритміки на Всеросійському з’їзді сімейного 

виховання (1913 р.), читав лекції в різних аудиторіях Києва, демонстрував 

ритміку в петербурзькому Медичному товаристві та в інших установах 

(Бенуа, 1937). Ритміка була введена на Вищих жіночих курсах Бестужева. З 

1915 р. у Санкт-Петербурзі працювала «Школа пластики і сценічної 

виразності» Л. Ісаченко-Соколової. У Москві з 1913 р. діяли Курси дикції та 

декламації В. Сережникова, з 1918 р. перейменовані в Державний інститут 

слова. 

А. Луначарський (1976) відзначав, що, поряд із науковою освітою, з 

розвитком мислення шляхом засвоєння знань, шляхом методичного навчання 

праці, вагома роль належить фізичному вихованню. Людина має розвивати 

своє тіло. Нарком освіти підкреслював, що естетичне виховання теж не може 

залишатися осторонь, оскільки розуміється як розвиток творчих устремлінь 

людини до краси, а основне завдання людини – зробити саму себе і все поряд 

із собою красивим. 

У 1919 р. у Москві було відкрито Інститут ритміки (Ритмічний 

інститут) – унікальний державний навчально-науковий заклад, у програму 

навчання якого входили такі дисципліни, як сольфеджіо, історія музики, 

педагогіка, психологія, естетика, анатомія, фізіологія, художнє слово, 

пластика, театральна лабораторія, імпровізація, методика, ритміка, дихання, 

шведська гімнастика. Ритміку в Інституті в різні часи викладав сам 

С. Волконський. Він уважав інститут установою, де панує справжня творча 

праця (Волконский, 1992). 

Саме для перших десятиліть ХХ століття стає характерним бажання 

фахівців у галузі мистецтва впровадити в педагогічну практику свій 

унікальний мистецький досвід. Так, у 1910 році в Санкт-Петербурзі Юрій 

Ерастович Озаровський (1869–1924 рр.), артист і режисер 

Олександринського театру, театрознавець, викладач і популяризатор 

художнього виразного читання, очолив дворічні курси з підготовки 

викладачів виразного читання у школі. Ю. Озаровський був фахівцем у галузі 
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мовленнєвого мистецтва: сферу його інтересів становили драма, опера, 

естрадне читання, педагогіка, створення нових мовленнєвих сценічних форм. 

Ґрунтуючись на Античності, театральні діячі того періоду, в тому числі  

Ю. Озаровський, В. Гернгросс, С. Волконський, В. Мейєрхольд, вважали, що 

жест передує слову, а слово завершує і конкретизує жест. Ю. Озаровський 

почав відроджувати мистецтво декламації через поєднання слова з музикою 

та жестом, як воно існувало в античному театрі (Сомина, 2006). 

Ю. Озаровський (1896) доводив, що виразнішим є те читання, яке 

здійснюється за участю міміки та пластики, оскільки саме в рухах тіла 

народжується тембр голосу, що виражає почуття. Педагог писав: «Ми 

привчаємося завдяки голосу викликати в нашій уяві ту або іншу пластику 

людини, обличчя, її маску, грим, портрет. Декламація користується живим, 

рухливим звуком мовної музики людини» (Озаровский, 1896, с. 52; 

Конспекты преподавания, 1900). Ю. Озаровський (1896) уважав, що 

сценічному читанню, декламації необхідно повернути пластичність і 

музичність, щоб мистецтво не було відірваним від думки й емоцій, музики та 

міміки (Музыка живого слова, 1913).  

Викладацька діяльність для Ю. Озаровського була справою 

професійної честі й гідності. У період з 1900 по 1908 рр. педагог викладав 

акторську майстерність у багатьох навчальних закладах Санкт-Петербурга: 

на драматичних курсах Жіночого педагогічного інституту, в педагогічному 

музеї цього закладу, на курсах вихователів і викладачів військово-навчальних 

закладів, на педагогічних курсах виразного читання санкт-петербурзьких 

народних університетів (Сомина, 2006). 

За спогадами сучасників, Ю. Озаровський був людиною блискучого 

розуму, великої культури, різнобічних знань, мав величезний уплив на своїх 

учнів. Як педагог він не терпів негідної поведінки учнів, розбещеності та 

меланхолії, вважаючи, що актор не може мати особистих настроїв під час 

роботи і що натхнення приходить тоді, коли піднімається завіса. Як педагог 

Ю. Озаровський був добрим, але суворим наставником, не лише піклувався 
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про предмет викладання, а й виховував у своїх учнів віру в творчу силу 

справжнього мистецтва. Його учням здавалося, що вони стають кращими й 

талановитішими (Сомина, 2006).  

Публікації викладачів курсів у період з 1912 по 1914 рік регулярно 

з’являлися в журналі «Голос і мова» – додатку до щомісячного видання 

«Бібліотека театру і мистецтва». Наведемо теми деяких публікацій: «Сила 

голосу (гучність) і крик», «Сила звуку на сцені», «Про тимчасову втрату 

голосу», «Як говорять у Петербурзі», «Античні маски і декламація», «Про 

однотонне читання», «Педагогіка співу», «Про професійну гігієну голосу», 

«Про голос і жест», «Мистецтво дихання при промові (читанні та 

декламації)», «Жест на сцені» (Сомина, 2006). 

У журналі «Голос і мова» (друкарському органі курсів 

Ю. Озаровського) з’являлися статті академіка В. Бехтерєва, театрального 

педагога С. Волконського, літератора, професора Ф. Зелінського, юриста, 

видатного громадського діяча А. Коні, професора Б. Варнеке, філолога, 

фахівця з дитячого мовлення Б. Кітермана, читця-декламатора 

В. Сладкопєвцева, філолога В. Чернишова та ін. Сам Ю. Озаровський був 

автором великої кількості книг і посібників, написаних для громадського 

користування: «Питання виразного читання» (1896 р.), «Наша драматична 

освіта» (1900 р.), «П’єси художнього репертуару і постановка їх на сцені» 

(1911 р.), «Голос і мова. Питання тону і музики» (1913 р.) (Сомина, 2006). 

Праця Ю. Озаровського «Мовне мистецтво вчора і сьогодні», де 

педагог досліджував основи мало вивченого в Росії ораторського мистецтва, 

стала плодом його двадцятирічної практики артиста і педагога. У 1913 р. він 

видає брошуру «Мелодекламація», а також друкується в художньо-

літературному журналі «Аполлон» (№ 8–10), де вийшла його стаття «Музика 

думки і почуття в мистецтві живого мовлення» (Сомина, 2006). У 1914 р. 

була опублікована монументальна праця «Музика живого слова» – результат 

творчих, педагогічних і режисерських пошуків автора, в якій  

Ю. Озаровський пропонував теорію художнього читання. Книга про техніку 
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та засоби сценічного художнього втілення вищих зразків літератури й 

драматургії «Музика живого слова» була присвячена С. Платонову – 

директору Жіночого педагогічного інституту, популяризатору викладання 

художнього читання. Книга містить два розділи. У першому розділі – 

«Декламація» – детально розглядаються логіка, психологія та естетика 

художнього читання, приділяється увага логічному центру, логічній паузі, 

гармонії й тембру читання, а також окремим жанрам (байка, сатира, поема 

тощо). У другому розділі – «Дикція» – Ю. Озаровський описує такі 

властивості людського голосу, як рухливість, сила, повнота, надає 

рекомендації з постановки правильної вимови. Крім того, складена автором 

бібліографічна примітка вміщує рекомендовану літературу з теорії 

декламації, а також словник читця і словник імен (Озаровский, 1914). 

Викладачі курсів Ю. Озаровського плекали ідею створення інституту 

словесних мистецтв для викладачів російської мови, словесності та 

художнього виразного мовлення. Проте, на жаль, фінансові й організаційні 

труднощі не дозволили здійснити цей проект, який пізніше був реалізований 

учнем Ю. Озаровського – В. Всеволодським-Гернгроссом. Сам 

Ю. Озаровський після 1917 р. емігрував у Париж і заснував там російську 

драматичну школу (Сомина, 2006). 

Активна діяльність Наркомату освіти РРФСР зі стимулювання 

громадянської ініціативи в усіх напрямах народної освіти, відродження 

національної школи приваблювали до освітньої діяльності національну 

інтелігенцію, що на початку 1920-х років зумовило активізацію громадсько-

педагогічного руху. Архівні матеріали дозволяють нам стверджувати, що 

популяризації ідей педагогічної майстерності сприяло відкриття в 1918 році в 

Петрограді (1914–1924 рр.) при театральному відділі Народного комісаріату 

освіти Інституту живого слова (1918–1924 рр.) (Положение, журналы 

заседаний, 1918; Протоколы заседаний, 1918). Ініціатором відкриття 

Інституту був В. Гернгросс, якого активно підтримали В. Мейєрхольд, 

М. Гумільов, Ю. Юр’єв, А. Коні, Ф. Зелінський та інші видатні діячі 
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російської культури. Метою інституту було не лише навчання вчителів 

володінню художнім словом, а й вивчення «живого слова» з погляду 

філології, декламації, лінгвістики, музики, фізіології, психології та соціології 

(Материалы Института живого слова, 1922).  

Велику організаційно-педагогічну роботу зі створення інституту провів 

історик театру, перший радянський професор-театрознавець (1921 р.), доктор 

мистецтвознавства (1933 р.) Всеволод Миколайович Всеволодський-

Гернгросс (1882–1962 рр.), який і був призначений його директором. 

Виходець із дворянського німецького роду В. Гернгросс народився в 

м. Санкт-Петербург, закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут 

(1909 р.). Ще в студентські роки він захопився театром і закінчив Вищі 

драматичні курси в Санкт-Петербурзі (1908 р.). Учень Ю. Озаровського, 

В. Гернгросс у 1909–1919 рр. служив актором Імператорського 

Олександринського театру, виступаючи під артистичним псевдонімом 

Всеволодський (Прохоров, 1969). Як свідчать архівні дані, сам В. Гернгросс 

вказував, що «самостійно працювати почав із 15 років; до 1905 р. – студент, з 

1905 по 1917 – артист» (Письмо Всеволожского И.А., 1899).  

В. Всеволодський-Гернгросс проводив велику педагогічну роботу: в 

1910–1949 рр. він одночасно викладав у Ленінградському Інституті 

сценічних мистецтв (нині Санкт-Петербурзька державна академія 

театрального мистецтва) і Державному інституті театрального мистецтва в 

Москві (нині Російська академія театрального мистецтва), а також був 

автором фундаментальних праць з історії російського театру VІІІ–ХІХ ст., 

театральної освіти, фольклору тощо (Прохоров, 1969).  

Із початку 20-х рр. ХХ ст. В. Всеволодський-Гернгросс займався 

теорією російської мовної інтонації та мистецтва декламації. Підтримуючи 

революційні перетворення, В. Гернгросс проводив громадську роботу в 

Наркомпросі, одночасно досліджуючи історію російського театру, а з 1918 р. 

ввійшов до складу секції з репертуару та історико-театральної секції 
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Театрального відділу Наркомпросу в Петрограді (Культура, наука и 

образование, 1917–1920). 

На Педагогічній секції Наркомату просвіти (1918 р.) В. Всеволодський-

Гернгросс запропонував створити «Інститут художнього слова», в якому 

освітня практика поєднувалася б з науковими дослідженнями і була б здатна 

вдосконалити поетичну декламацію та посилити її можливості. На перших 

зборах організаційної ради нарком просвіти А. Луначарський (1974) серед 

цілей інституту вказав «розширення та розвиток в індивідів здібностей 

виражати власні почуття, впливати на інших та імпровізувати», 

порекомендував увести як навчальну дисципліну «дидактику та психологію 

натовпу і слухачів», а також курс «міміки та жесту» (с. 68). Він розмежував 

поняття «говорити на мові» та «володіти мовою». А. Луначарський (1974) 

уважав, що по-справжньому володіє мовою тільки той, хто здатен передавати 

свої почуття ближньому, переконувати його, розвіювати сумніви та 

«впливати на весь його організм» (с. 72). 

Г. Сагач (2000) зазначає, що останньою риторичною хвилею в Росії 

початку XX ст. можна вважати відкриття у 1919 р. у Петрограді унікального 

навчального закладу – Інституту живого слова на чолі з професором 

В. Всеволодським-Гернгроссом та його сподвижниками А. Луначарським, 

Ф. Зелінським, А. Коні, Л. Щербою, М. Гумільовим та ін. За найновішими 

програмами тут готували педагогів загальноосвітньої школи, викладачів з 

мистецтва мовлення, ораторів судових, духовних, політичних, а також 

співаків, письменників, акторів тощо. 

На відкритті Інституту живого слова В. Всеволодський-Гернгросс 

виступив із промовою: «Від моменту народження до моменту смерті ми 

володіємо мовою, користуємося нею для всіляких стосунків, користуємося 

нею в галузі педагогіки, науки, мистецтва. Живе слово відіграє винятково 

важливу роль, і, незважаючи на це, в нашій країні до теперішнього часу воно 

перебувало в цілковитому забутті. Ми вважаємо, що наука та мистецтво 

мовлення є двома сторонами медалі, і тільки у взаємодії, в поєднанні того й 
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іншого можливе процвітання тієї частини культури, яка називається сферою 

живого слова, словесним спілкуванням» (Заседание научного комитета, 

1918; Записки Института, 1919, с. 41).  

До співпраці в Інституті залучалися видатні вчені, які працювали над 

створенням науки про мистецтво мовлення, досліджували мелодику 

мовлення, вивчали вплив війни та революції на російську мову й одночасно 

проводили заняття зі студентами з мистецтва мовлення, співу, жесту, 

ритмічної гімнастики, сольфеджіо тощо. Серед викладачів інституту були 

А. Луначарський, медик-ларинголог М. Богданов-Березовський, поет 

М. Гумільов, оперна співачка, професор Петербурзької консерваторії 

А. Жеребцова-Андрєєва, композитор і керівник оркестру А. Канкарович, 

педагог Є. Соловйова, логопед Д. Фельдберг, лінгвісти Л. Щерба і 

Л. Якубинський, критик і поет К. Ерберг, дитячий психолог П. Ефруссі, актор 

Ю. Юр’єв та ін. (Вассена, 2007). 

В «Інституті живого слова» було створено три секції – наукова, 

навчальна і виховна. Свої завдання Інститут убачав у науково-практичній 

розробці питань у сфері живого слова і зв’язаних з ним дисциплін; у 

підготовці педагогів-майстрів живого слова для загальної школи та 

викладачів мистецтва мовлення; у підготовці професійних ораторів – 

судових, політичних та інших; в підготовці поетів, письменників, оповідачів, 

акторів, співаків тощо; у поширенні й популяризації знань «живого слова» 

(Вассена, 2007). 

Згідно зі Статутом, опублікованим у «Записках Інституту живого 

слова», Генеральна Рада інституту складалася з трьох комітетів – 

навчального, наукового, адміністративного. Кожен член Ради висував 

пропозиції, які обговорювалися всією Радою і ухвалювалися за підсумками 

голосування. Звіти зборів Генеральної Ради відправлялися в Театральний 

відділ Наркомпросу (Записки Института, 1919). 

П’ять днів на тиждень, із вівторка по суботу, вечорами співробітники 

Інституту живого слова читали безкоштовні лекції. Неділю й понеділок було 



257 

 

відведено для навчального процесу. До програми входили унікальні 

дисципліни: теорія та історія ораторського мистецтва, теорія поезії, прози, 

історія декламації, ритміка вірша, ритміка прози та інші. У навчальних 

планах інституту містилися такі предмети, як філософія, філософія творчості, 

естетика, етика, теорія звуку, теорія мовлення, історія мови і мистецтво 

мовлення, а також іноземні мови (англійська, французька, німецька, 

італійська), загальні дисципліни (історія, алгебра, геометрія, фізика). В 

Інституті працювали спеціалізовані курси, на яких викладалися спеціальні 

предмети для підготовки вчителів літератури, ораторів, акторів і співаків. 

Після циклу лекцій у групах проходили практичні заняття з ораторського 

мистецтва, співу, фортепіано, дикції та риторики, ритмічної гімнастики, 

сольфеджіо та пластики.  

Слід зазначити, що для ораторів були організовані дебати та дискусії, 

для майбутніх поетів влаштовувалися вечори за участі кращих артистів, 

співаків і поетів того часу, а на лекціях для курсистів-учителів були присутні 

й учні. Незалежно від обраної секції, для всіх слухачів проводилися заняття з 

постановки голосу і театральної дикції, які читали В. Всеволодський-

Гернгросс і актори Олександринського театру Ю. Юр’єв, Н. Желєзнова і 

Є. Студенцов (Вассена, 2007). Згідно з архівними даними, в Інституті 

викладали такі курси: «Мистецтво мовлення» і «Акустика» 

(В. Всеволодовський); «Анатомія і психофізіологія органів слуху і мовлення» 

(М. Богданов-Березовський); «Логіка з включенням суперечки» 

(С. Поварнін); «Психологія творчості» (П. Ефруссі); «Філософія творчості» 

(К. Ерберг); «Естетика» (А. Луначарський, К. Ерберг); «Розвиток дитячого 

мовлення у зв’язку з психологією дитини» (Д. Фельдберг); «Еволюція мови» 

(Л. Якубинський); «Психологія мовлення і мислення», «Психологія натовпу і 

слухача» (П. Ефруссі) (Записки Института, 1919). 

У середині 1919 р. в Інституті живого слова навчалося 800 курсантів з 

різним рівнем освіти. Популярність Інституту зумовлювалася не лише 

інноваційним та експериментальним характером його діяльності, а й 
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відомими викладачами, серед яких були Б. Ейхенбаум, Ю. Тинянов, 

В. Шкловський, П. Сорокін, М. Енгельгард, В. Чернишов, С. Бонді, 

А. Горнфельд, І. Лапшин, А. Коні, Л. Сабанєєв. Діяльність Інституту живого 

слова поширювалася далеко за межі театрального мистецтва. Оскільки серед 

викладачів були театральні діячі, літератори, літературні критики, лінгвісти, 

медики, юристи та психологи, «живе слово» вивчалося з погляду філології, 

декламації, лінгвістики, музики, фізіології, психології та соціології. До 

співпраці в Інституті були запрошені музикант Н. Брюсова (сестра поета), 

всесвітньо відомий співак Ф. Шаляпін і музикознавець Б. Асаф’єв; філолог, 

лінгвіст, історик, академік О. Шахматов; письменники Є. Замятін, 

К. Чуковський, О. Ремізов; літературний критик, мистецтвознавець 

А. Волинський; викладачем італійської мови був майбутній перекладач 

«Божественної комедії» М. Лозинський. Архівні дані свідчать про участь у 

роботі інституту В. Іванова, В. Мейєрхольда, А. Бєлого, О. Блока, 

В. Маяковського, А. Ахматової, З. Гіппіус (Доклад о деятельности, 1919).  

У березні 1919 р. В. Всеволодський-Гернгросс представив 

Театральному відділу Наркомату просвіти науковий проект Інституту живого 

слова, який містив сім пунктів: створення науки про мистецтво мовлення; 

встановлення законів правильної вимови в російській мові; вивчення впливу 

війни та революції на мову; вивчення мелодики російського мовлення; збір 

матеріалу для створення підручника з декламації універсальної поезії та 

прози; складання бібліографії з мистецтва мовлення; збір матеріалу про 

методи викладання мистецтва мовлення (Баринов,  Ростовцев, 2012). 

В Інституті живого слова була створена отофонетична лабораторія з 

поетичної декламації, якою завідував Д. Фельдберг. Спочатку лабораторія 

ставила педагогічні цілі й мала слугувати для записування голосів і 

дихальних вправ студентів. У 1919 р. в інститут для дослідження поетичної 

декламації були запрошені Б. Ейхенбаум і С. Бернштейн, які записували 

голоси артистів на фонограф, аналізували та виявляли мелодійну структуру. 

Лабораторія одним із своїх завдань уважала проведення експериментів у 
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сфері «психофізіології органів слуху і мовлення у людей і тварин, акустики, 

розвитку музичних здібностей, фоніки та фонетики» (Вассена, 2007). 

С. Бернштейн систематично записував на валики фонографа вірші у 

виконанні тогочасних поетів і акторів, а також проводив семінари з аналізу 

фонографічних записів.  

В. Гернгросс здійснював проект «Мелодії мовлення», у рамках якого 

мав намір записувати голоси акторів на фонограф, а потім аналізувати їх та 

виявляти мелодійну структуру. Він також робив кімографічні записи дихання 

та фонації з метою вивчення впливу системи розвитку дихання та постановки 

голосу на ємність легень і характер звучання (Баринов,  Ростовцев, 2012). 

Журнал засідань «Курсів художнього слова» (1918) свідчить, що 

присутній на засіданні 18 жовтня 1918 р. А. Луначарський підкреслював 

необхідність вивчення на курсах (паралельно з виразним мовленням) міміки 

та жестів як супровідних. На думку наркома просвіти, цікавою для наукової 

лабораторії курсів була б робота з дослідження виразності жесту. 

А. Луначарський уважав, що в загальній школі слід освітити живим словом 

викладання словесності, яке велося, на його думку, «мертво». У вивченні 

словесності він виділяв два напрями: 1) вивчення вже існуючих художніх 

творів у живому слові, вивчення жесту та міміки; 2) активне вивчення 

художніх творів, доступних для людей, що мають відповідне дарування 

(Ёлкин, 1967). 

А. Луначарський (1968) наполягав на тому, щоб інститут мистецтва 

мовлення ставив завдання розширювати й розвивати в людини здібності 

виражати свої почуття і заражати інших своїми почуттями для творчості та 

імпровізації. На його думку, в програму курсів мали бути включені 

дидактика та психологія натовпу і слухачів, оскільки агітаційні завдання в 

той історичний період мали велике значення. Нарком просвіти вважав, що в 

новому інституті не  слід обтяжувати програми предметами, що вже 

викладалися в інших навчальних закладах. На думку А. Луначарського 

(1968), курси повинні були мати три відділи з індивідуальною програмою 
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роботи: науковий (для дослідження наукових питань слова); педагогічний 

(для педагогів, що прийшли на курси вивчати живе слово для викладання 

його дітям); відділ «зразкової школи» для різноманітних слухачів (за 

винятком акторів, які вже мають відповідну «школу»). Нарком пропонував на 

загальному фоні лекційних і практичних занять визначити програму-мінімум, 

обов’язкову для педагогів, установити обов’язкові й факультативні предмети 

(кількість останніх могла бути необмеженою) (Луначарский, 1968). У 

постанові Інституту побажання наркома освіти були враховані, тому 

встановлювалася програма-мінімум, обов’язкова для педагогів, і 

запроваджувалася необмежена кількість факультативних дисциплін. 

Три відділи Інституту живого слова – науковий, навчальний і 

просвітницький – працювали активно й плідно, сприяючи розробці, 

популяризації, впровадженню питань, зв’язаних із наукою про живе слово. 

Інститут сприяв об’єднанню всіх творчих і наукових сил у цій галузі, 

організовував конференції, з’їзди, конкурси, короткотермінові курси, клуби, 

гуртки, публічні лекції, диспути, мітинги, дбаючи про запровадження у 

програми навчальних закладів і позашкільних установ спеціальних 

риторичних курсів. Співробітниками інституту з метою підвищення 

комунікативних здібностей педагогів були прочитані такі доповіді: «Про 

мелодію мовлення», «Про методи вивчення декламації», «Про ораторське 

мистецтво», «Про соціалістичний театр», «Як читати вірші», «Розповідь як 

мистецтво» та ін. (Материалы Института, 1922).  

Теорію й історію ораторської прози й поезії на «Курсах художнього 

слова» викладав М. Енгельгард. Особливістю його занять було те, що на 

кожній своїй лекції педагог знайомив слухачів із теорією свого предмета і 

відразу з метою закріплення проводив практичне заняття. Такий метод, на 

його думку, мав активізувати курс. М. Енгельгардом були розроблені три 

різні програми: на лекційних заняттях педагоги, політичні оратори, актори, 

співаки, письменники мали розподілятися на групи, які працювали за 

різними програмами. Кафедра поезії, якою керував М. Енгельгард, на той час 
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існувала лише в Оксфордському університеті, а тому відкриття Інституту 

живого слова було унікальним явищем для історії риторики не лише в Росії, а 

й за її межами (Отчет о научно-исследовательской, 1922). 

Велику організаційно-педагогічну роботу зі створення Інституту 

живого слова проводив Фадей Францович Зелінський (1859–1944 рр.), 

педагог, учений-філолог, перекладач, культуролог, громадський діяч, доктор 

філології, професор, академік Польської Академії наук, почесний академік 

Російської Академії наук, член-кореспондент Російської, Баварської, 

Британської академій наук, почесний доктор багатьох європейських 

університетів (Афіни, Гронінген, Оксфорд, Сорбонна). Ф. Зелінський 

народився в селі Скрипчинці Канівського повіту Київської губернії. Ступінь 

доктора філософії отримав у Лейпцігському університеті. У 1882 р. 

Ф. Зелінський повернувся до Росії, через рік у Санкт-Петербурзькому 

університеті захистив магістерську дисертацію, основний зміст якої був 

викладений на сторінках журналу Міністерства народної просвіти (Зелинский 

Фаддей Францевич, 1929; Гаврилов, 2012). 

У 1885 р. після успішного захисту дисертації в Дерптському 

університеті Ф. Зелінський отримав учений ступінь доктора класичної 

філології, в 1887 р. був призначений екстраординарним, а через три роки – 

ординарним професором історико-філологічного факультету Санкт-

Петербурзького університету по кафедрі класичної філології, де працював до 

1922 р. (Добронравин, 1997). Викладацька діяльність Ф. Зелінського в 

одному з провідних університетів Росії складалася досить успішно. Професор 

набув необхідної педагогічної майстерності, розкрив своє артистичне 

дарування, якого йому раніше бракувало, і став популярним лектором і 

керівником семінарів.  

Оцінюючи лекції своїх колег-філологів і власну манеру викладання, 

Ф. Зелінський дійшов висновку, що академічне читання несумісне з 

імпровізаційним характером виступу. Однак університетський лектор, що 

читає «із зошита», так само викликав нарікання професора, оскільки він 
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«позбавляв себе найдорогоціннішого, що може дати лекція, – живого 

спілкування з аудиторією, того невловимого, магнетичного струму симпатії, 

який при вільному читанні встановлюється між слухачами й ним» (Гаврилов, 

2012, с. 32–45).  

За свідченням студента Санкт-Петербурзького університету 

М. Анциферова, до початку XX ст. Ф. Зелінський став одним із найбільш 

відомих професорів історико-філологічного факультету. Така характеристика 

є особливо важливою, оскільки саме в цей період в університеті викладали 

видатні вчені, які становили гордість російської науки, – Б. Тураєв, 

С. Платонов, М. Ростовцев, М. Туган-Барановський, Л. Петражицький, 

М. Ковалевський та ін. (Вассена, 2007). Рівень майстерності Ф. Зелінського 

як лектора був таким високим, що послухати професора приходили студенти 

з усіх факультетів університету: зал не вміщував усіх бажаючих, вони стояли 

в проходах, юрмилися в коридорах. За спогадами вихованців, слухачі 

звертали увагу на зміст, художню завершеність, блискучу форму викладення 

матеріалу, хоча привабливою була і його зовнішність – високий зріст, 

«божественний торс», царствена осанка, темне з сивиною волосся, що 

обрамляло його трохи закинуту голову, кучерява борода «Софокла». 

Студентів немов гіпнотизували очі Ф. Зелінського: широко розкриті, вони 

ніби відбивали «той світ, який він воскрешав своїм натхненним мовленням» 

(Гаврилов, 2012, с. 86). Лектор говорив повільно, урочисто, не зазираючи в 

обличчя студентам, а направляючи свою промову уявним, віддаленим від 

нього глядачам. Траплялися моменти, коли він особливо тонко і чуйно 

сприймав відчай і біль своїх античних героїв: голос його починав тремтіти, 

очі застилали сльози, і для оточення він перетворювався на наступника 

самого Гомера. Маючи не лише прекрасну пам’ять, а й уяву, здатну оживити, 

зробити зримими картини з життя древніх епох, він поставав перед 

студентами як очевидець подій взяття Трої або як свідок розмов Цицерона 

(Гаврилов, 2012).  
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Ф. Зелінський читав свій курс у музеї старовини (так називали тоді 

аудиторію класичної філології). Музейна атмосфера гармоніювала з 

натхненним виглядом професора, якому вдавалося воскресити давно зниклий 

світ старовини пафосом своєї любові до нього, і студенти вже не сприймали 

героїв античних трагедій як «статуй із мармуру», вони перетворювалися на 

людей – очевидців і сучасників тих рокових подій. Студенти цінували 

лекторську майстерність, обдарованість, яскравий талант, неповторність і 

оригінальність свого вчителя і наставника, професора класичної філології 

(Жебелев, 1922).  

Під час канікул Ф. Зелінський організовував дивовижні семінари – 

подорожі на батьківщину своїх улюблених героїв – у Грецію та Італію. Ці 

мандрівки призначалися для студентів гуртка класичної філології та слухачок 

Вищих жіночих Бестужевських курсів. Заслуги професора на викладацькому 

терені не раз отримували високу оцінку з боку його колег, а наукові 

досягнення визнавалися як філологами, так й істориками, про що свідчать 

матеріали вшанування професора в 1909 р. з нагоди його п’ятдесятирічного 

ювілею та двадцятип’ятиріччя з початку викладацької й літературної 

діяльності (Чествование Зелинского, 1909). Ф. Зелінський був постійним 

автором таких відомих періодичних журналів, як «Вісник всесвітньої 

історії», «Вісник Європи», «Вісник самоосвіти», «Питання філософії», «Світ 

божий», «Науковий огляд», «Північний кур’єр» та ін. (Гаврилов, 2012). 

Значний педагогічний доробок у діяльність Інституту живого слова 

вніс Анатолій Федорович Коні (1844–1927 рр.), юрист, письменник, педагог, 

оратор, сенатор, доктор права, почесний академік Петербурзької академії 

наук (1900 р.), громадський діяч, доктор кримінального права Харківського 

університету (1890 р.), дійсний таємний радник, член Державної Ради 

Російської імперії (1907–1917 рр.), професор Петроградського університету 

(1918–1922 рр.) (Смолярчук, 1982).  

А. Коні народився в Санкт-Петербурзі в сім’ї письменника й історика 

театру Федора Олексійовича Коні. Початкову освіту одержав у німецькому 
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училищі Святої Анни і в Другій Санкт-Петербурзькій гімназії. У 1861 р. 

вступив на математичне відділення Санкт-Петербурзького університету, а в 

1862 р. перейшов на юридичний факультет Московського університету, після 

закінчення якого отримав ступінь кандидата (Смолярчук, 1982).  

Російському суспільству А. Коні був відомий передусім як видатний 

судовий оратор, майстер слова, промови якого видрізнялися високим 

психологізмом, витонченістю стилю, глибиною аргументації, свідчили про 

його вченість, велику ерудицію та художнє обдарування. Особливе місце в 

житті А. Коні належало літературній діяльності. Його п’ятитомні нариси та 

спогади «На життєвому шляху» (1912–1913 рр.), написані натхненно й 

виразно, містять літературні портрети письменників, діячів російської 

культури, з багатьма з яких автор був у дружніх стосунках.  

Юрист А. Коні завжди знаходив час для викладацької й наукової 

діяльності. Упродовж 1876–1889 рр. він читав лекції в Імператорському 

училищі правознавства, а з 1901 по 1912 рр. – в Олександрівському ліцеї 

кримінального судочинства. Після жовтневих подій 1917 р. А. Коні 

продовжив викладацьку, лекторську та літературну діяльність, яка 

користувалася величезною популярністю в нової аудиторії (Смолярчук, 

1982). Як згадував сам А. Коні в листі М. Полянському, професура його так 

захопила, що він навіть не хотів повертатися до судової діяльності (Кони, 

1919). 

Упродовж 1917–1920 рр. А. Коні прочитав близько тисячі публічних 

лекцій у різних навчальних закладах. Навчаючи студентів ораторської 

майстерності, він зазначав, що красномовство є природною здібністю, 

дарованою людині, але ораторської майстерності мовлення, яка дозволяє 

дохідливо, яскраво, дієво, якнайточніше висловити свої думки, можна 

досягти завдяки тренуванню і за дотримання певних умов (Кони, 1923). 

Перша й основна умова досягнення ораторської майстерності – щирість 

оратора. Усне слово, як уважав А. Коні (1923), завжди плодотворніше, ніж 

письмове, воно надихає того, хто слухає і говорить, але втрачає життєдайну 
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силу, коли сам оратор не вірить у те, про що говорить. Друга умова – 

досконале володіння матеріалом. Оратор підкреслював, що ніяка 

майстерність не врятує лектора, якщо знання предмета обговорення 

поверхневі й мізерні. А. Коні звертав увагу на той факт, що оратора-

початківця часто підстерігає небезпека: реальна ситуація не завжди 

збігається із «запрограмованою», відтак доводиться імпровізувати, на ходу 

змінювати намічений заздалегідь план промови, а на це не кожен здатний. 

Третьою умовою ораторської майстерності А. Коні вважав досконалу форму 

мовлення, яке має бути простим і зрозумілим. Оратор звертав увагу на 

значення пауз між окремими частинами усного мовлення, підкреслюючи той 

факт, що промова не повинна виголошуватися миттєво, вона має бути живим 

словом. Говорити необхідно голосно, ясно, немонотонно, якомога виразніше  

і простіше (Кони, 1923). 

На відкритті Інституту живого слова нарком просвіти А. Луначарський 

закликав викладачів учити говорити весь народ – від малого до старого. 

А. Коні відразу відгукнувся на цей заклик і почав викладати в Інституті 

відповідні курси – «Етика гуртожитку» та «Живе слово і прийоми 

поводження з ним у різних галузях». Курс лекцій «Живе слово і прийоми 

поводження з ним у різних галузях» складався з 11 розділів. У першому 

визначалися «суспільно-політичні завдання живого слова» в різних галузях 

діяльності людей (у судовій діяльності, в науковій роботі, у викладанні 

тощо). Наступний розділ висвітлював психологічні аспекти ораторського 

мовлення. А. Коні підкреслював особливу роль пам’яті, її видів, а також 

статевих, вікових і професійних особливостей мовця. Іншим важливим 

елементом психології ораторської майстерності А. Коні вважав увагу, 

особливо виділяв уміння слухати та уміння зосереджувати увагу. Великого 

значення А. Коні надавав «знаряддям мовлення» – живому слову, логіці, 

образам, обстоював чистоту мовлення лектора, виділивши у своїй навчальній 

програмі підготовки слухачів спеціальний параграф з «проблеми псування 

мови». Для оратора не були другорядними такі питання, як порядок 
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розташування слів і речень, значення жестів оратора, ритму, дикції, пауз 

(Смолярчук, 1982).  

Сам А. Коні мав уроджені здібності до красномовства, репутацію 

неперевершеного оратора. Форма його промов завжди була простою, 

позбавленою риторичних прикрас. Він не використовував прийоми древніх 

ораторів, які прагнули впливати на суддів за допомогою лестощів, 

залякування і загалом збуджували пристрасті. А. Коні не стільки захоплював, 

скільки переконував своїми промовами – образами, порівняннями, 

узагальненнями, влучними зауваженнями, які надавали їм краси (Шикман, 

1997). К. Арсеньєв так описував його мовленнєву манеру: «Він говорить не 

голосно, не швидко, рідко підвищуючи голос, але постійно міняючи тон, що 

вільно пристосовується до всіх відтінків думок і почуттів. Він майже не 

робить жестів; рух зосереджується в рисах обличчя. Він не коливається у 

виборі висловлювань, не зупиняється в нерішучості, не ухиляється вбік; 

слово цілком знаходиться під його владою» (Арсеньев, 1888, с. 9).  

У програмі свого курсу А. Коні приділяв велику увагу вступу, 

зверненню до слухачів і до історії, спогадам, образному зображенню подій, а 

також таким елементам мовлення, як пафос, іронія, відступи, афоризми, 

цитати, закликаючи усувати з промови все зайве. В одному з розділів його 

навчальної програми під назвою «Стосунки оратора і слухачів» говорилося, 

що лектор має враховувати склад і кількість слухачів, рівень стомленості 

аудиторії, особливості свого голосу і темпераменту, проявляти 

винахідливість у разі мимовільних обмовок або забудькуватості. Великий 

розділ програми був присвячений різновидам мовлення за їх призначенням. 

Особливу увагу А. Коні приділяв джерелам ораторського мистецтва – знанню 

оратором життя, літератури за фахом, літератури з ораторського мистецтва. 

Дуже важливим був розділ програми «Умови дії живого слова на аудиторію»: 

в ньому йшлося про знання свого предмета, «вільне володіння рідною 

мовою», щирість лектора. Невеликий розділ у середині курсу вводив слухачів 
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в історію ораторського мистецтва. Останній розділ стосувався питань 

письмової підготовки «живого слова» (Смолярчук, 1982). 

А. Коні-педагог майстерно володів способами й методами передання 

знань. Він проводив не тільки лекції, а й практичні заняття, на яких з метою 

навчання слухачів красномовству використовував метод інсценування.  

К. Чуковський згадував: «Увійшовши до тієї аудиторії, де відбувалося 

заняття, я в першу хвилину подумав, що знаходжуся в справжньому суді. На 

головному місці сидів голова судової палати – худорлявий юнак років 

дев’ятнадцяти. Прокурором була дівиця з круглим, м’яким, добродушним 

обличчям. Після кожного інсценування А. Коні детально аналізував усі 

виступи студентів і «суворо сварив дев’ятнадцятирічних ораторів, якщо в їх 

промовах траплялися дешеві, ходульні фрази, вимовлені з награним пафосом. 

Він ненавидів схоластичну риторику, вимагав простоти і був немилостивий 

до тих, хто порушував закони мовлення» (Баскаков, 1969, с. 127).  

Ораторська спадщина талановитого викладача і майстра слова А. Коні 

є класикою лекторської майстерності, що потребує глибокого осмислення та 

вивчення сучасними педагогами. Спогади вчителя С. Михайлова свідчать про 

величезне враження від лекцій А. Коні: «Повага до нього була безмежною. 

Він не користувався ніякими конспектами, не вживав ніяких вигуків, сидів із 

напівзаплющеними, часом зовсім заплющеними очима і говорив то тихо, то 

дуже голосно. Коли він розповідав про старі судові процеси, він майже 

забував, що перед ним студенти двадцятих років, і наново переживав те, що 

пережив раніше» (Баскаков, 1969, с. 269). 

Про самі лекції А. Коні з ораторського мистецтва в Інституті живого 

слова збереглося дуже мало відомостей, не залишилося ніяких друкованих 

текстів його оригінального лекційного курсу. Проте згодом в архівних 

матеріалах юриста були виявлені невеликі замітки «Поради лекторам», 

написані саме в період викладання в інституті. Замітки складаються з 21 

параграфа, де простежуються всі етапи підготовки та проведення лекцій. Так, 

обов’язковою умовою будь-якої лекції А. Коні вважав ґрунтовну підготовку і 
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складання відповідного плану. Лекторам-початківцям і тим, які «не мають 

здатності до вільного мовлення», А. Коні радив писати текст лекції або 

промови з попереднім читанням її вголос, а перед кожним виступом 

проглядати план промови, упорядковувати матеріал. Для подолання 

хвилювання перед публічним виступом, «обтяжливого стану душі», 

знайомого будь-якому лектору, А. Коні пропонував виробляти впевненість у 

собі, а цього можна досягти лише завдяки ґрунтовній підготовці до лекції. 

Педагог уважав, що для успіху потрібно завоювати увагу слухачів і втримати 

її до кінця промови, тому він рекомендував дати на початку лекції що-небудь 

доступне, зрозуміле і, головне, цікаве, «що-небудь із життя, що-небудь 

несподіване, який-небудь парадокс, яку-небудь дивність, несподіване й 

недурне питання тощо». Якщо ж увага збуджена вступом, потрібно зберігати 

її, інакше слухачі відволікатимуться, почнеться рух, з’являться обтяжливі 

ознаки байдужості до слів лектора, які позбавляють оратора будь-якого 

бажання продовжувати виступ. Педагог уважав, що втримувати увагу 

слухачів допомагає стислість, під якою він розумів відсутність у мовленні 

всього зайвого, такого, що не стосується змісту, а також швидкість мовлення 

й короткі відступи – навіть комічного характеру, але обов’язково 

співвіднесені зі змістом промови. Короткі відступи необхідні в тому разі, 

коли слухачі стомилися й увага відсутня. Для привернення уваги й 

завоювання симпатій аудиторії А. Коні рекомендував лектору дивитися на 

слухачів, оскільки це їм приємно, проте у мовця не повинно бути тільки 

одного об’єкта уваги. Оратор рекомендував кінець промови зв’язувати з її 

початком, щоб слухачі відчули завершеність виступу (Смолярчук, 1982).   

Для успішного впливу на слухачів він рекомендував говорити голосно, 

ясно, виразно, щоб у тоні відчувалася впевненість, переконаність, сила. Радив 

уникати нудного, менторського тону, а також метушливих жестів, які 

«набридають, дратують». Рекомендуючи дотримуватися простого за формою 

і зрозумілого мовлення, А. Коні радив не застосовувати шаблони, але в той 

самий час застерігав від уживання важко зрозумілої іронії, складних 
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алегорій, оскільки все це не засвоюється нерозвиненим розумом, втрачається 

марно. Натомість добре діє просте наочне порівняння, паралель, виразний 

епітет. Щоб трагічне краще дійшло до слухачів, А. Коні пропонував говорити 

спокійно, холодно, безпристрасно, оскільки «контрастний фон» сильніше 

впливає на аудиторію. Силу красномовства А. Коні вбачав у витримці 

оратора і вмінні володіти собою в усіх несприятливих обставинах, уважав 

кращими публічними промовами прості, ясні, зрозумілі й сповнені глибокого 

смислу виступи. Сучасники А. Коні звертали увагу на те, що будь-якою його 

публічною промовою «можна захоплюватися як витвором мистецтва – і в той 

самий час її можна вивчати як зразок» (Арсеньев, 1888). 

Разом зі зміною соціально-політичної, ідеологічної ситуації в Росії 

зникає інтерес до риторики, до її розвитку. Знищуються кадри риторів, 

зокрема Інститут живого слова, який проіснував недовго. У 1924 р. його 

обов’язки було передано Державним курсам техніки мовлення під 

керівництвом Л. Якубинського та К. Ерберга. Науковий уплив Інституту 

живого слова простежується в статті Л. Якубинського «Про діалогічне 

мовлення» (1923 г.), яка зробила значний уплив на розвиток радянської теорії 

мовної комунікації (наприклад, міркування автора про міміку, жести й тембр, 

мовну експресію, а також про необхідність вивчення мовленнєвих розладів 

як можливого ключа до розгадки механізмів слововиводу і словоутворення. 

У 1926 р. Л. Якубинським були створені дві лабораторії публічного 

мовлення, одна з яких базувалася в Інституті порівняльного вивчення мов і 

літератур Заходу і Сходу, а інша відкрита при Інституті агітації імені 

Володарського, що був «спадкоємцем» ораторського відділення 

ліквідованого на той час Інституту живого слова (Виноградов, 1953). 

У роботі лабораторій публічного мовлення брали активну участь 

колишній завідувач ораторського відділення Інституту живого слова 

К. Ерберг, а також колишній студент інституту В. Крепс, який у 1926 р. 

обійняв посаду директора Інституту агітації. Основним напрямом діяльності 

лабораторій було створення термінології та визначень для описання форм 
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публічної мови, їх класифікація, а також складання бібліографії з відповідної 

тематики. Наприкінці 1920-х років К. Ерберг публікує низку праць із теорії 

ораторського мовлення, які можна вважати підсумковими роботами всього 

післяреволюційного періоду його наукової діяльності.  

Період 20-х рр. ХХ ст. був ознаменований експериментальними ідеями, 

розвитком інноваційних процесів у галузі освіти, які давали позитивні 

результати. Демократична хвиля 20-х рр. XX ст. стимулювала розвиток 

риторики, оскільки збільшився обсяг публічного мовлення у багатьох сферах 

державного й громадського життя. З’явилися риторичні праці «Уміння 

говорити публічно» О. Міртова (1927 р.), «Слово оратора» В. Гофмана 

(1932 р.), «Про художню прозу» В. Виноградова (1930 р.), збірники 

«Російська мова» за редакцією Л. Щерби тощо.  

 

 

3.2. Проблеми педагогічної майстерності в період реформування 

системи педагогічної освіти у РРФСР (20–30-ті рр.) 

 

Перше післяреволюційне десятиліття в Росії було найважливішим 

періодом в історії радянської системи вищої педагогічної освіти. Саме в той 

період закладався фундамент вищої педагогічної школи, формувалися основи 

державної політики в галузі вищої освіти, розроблялися принципи її 

організації. Система педагогічної освіти дореволюційної Росії, що включала 

вчительські семінарії, вчительські інститути, жіночі єпархіальні училища, 

гімназії, приватні педагогічні курси, не могла забезпечити потреби країни у 

висококваліфікованих учительських кадрах, тому однією з першочергових 

проблем того часу була професійна підготовка вчителя і побудова нової 

системи вищої педагогічної освіти. Для проведення реформи вищої школи в 

1919 р. в Наркоматі освіти була створена Державна вчена рада під 

головуванням історика-марксиста, громадського і політичного діяча 

М. Покровського (1868–1932 рр.). Принципом організації державної Вченої 
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ради стало об’єднання діяльності партійних працівників і видатних фахівців. 

У діяльності Вченої ради виокремлювалися три періоди: законодавчий 

(1919 р.), період активної реорганізації вищої школи (1920–1923 рр.), 

регулювання наукового та науково-навчального життя (1924 р.) (Штейнберг, 

2009).  

У вересні 1921 р. Раднарком РРФСР затвердив «Положення про вищі 

навчальні заклади», згідно з яким науково-викладацькі кадри розподілялися 

на три категорії: професори (вели самостійні курси, затверджувалися 

Державною вченою радою Народного комісаріату освіти на основі 

всеросійського конкурсу), викладачі (вели допоміжні курси під керівництвом 

професорів) і наукові співробітники. Дві останні категорії затверджувалися 

правлінням вищих навчальних закладів. Штатні професори переобиралися 

через десять років роботи, викладачі – через сім, а понадштатні професори і 

викладачі – через п’ять років. Наукові співробітники затверджувалися на три 

роки і могли бути переобрані в особливих випадках тільки на один рік 

(Положение о высших, 1921).  

Відсутність у дореволюційній Росії системи вищої педагогічної освіти 

змусила Наркомат освіти вдатися до самостійної розробки концепції 

підготовки педагогічних кадрів. У резолюції «Про реформу вищої школи» 

(1920 р.) було зафіксовано рішення організувати професійну підготовку 

педагогів на базі університетів, створити при них педагогічні факультети, 

оскільки в університетах працював ерудований, методично підготовлений 

професорсько-викладацький склад (Совет народных комисаров, 1922). 5 

липня 1921 р. колегія Головного комітету професійно-технічної освіти 

Наркомату розробила спеціальне «Положення про педагогічні навчальні 

заклади» і створила Комісію з організації першого педагогічного факультету 

на базі 2-го Московського державного університету, яку очолив К. Корнілов. 

Комітет затвердив два типи педагогічних ВНЗ РРФСР – педагогічний 

факультет і педагогічний інститут, завданнями яких була підготовка 
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висококваліфікованих педагогів для різних галузей народної освіти, а також 

для наукової роботи (Совет народных комисаров, 1922). 

Першим серед педагогічних факультетів у системі університетської 

освіти в 1921 р. було відкрито педагогічний факультет при 2-му 

Московському державному університеті. В університеті збереглися 

висококваліфіковані кадри, що спеціалізувалися в галузі педагогіки, 

психології, теорії виховання, мали великий досвід підготовки вчителів ще на 

Московських вищих жіночих курсах. Таким чином, відновлювалася 

тимчасово перервана практика підготовки вчительських кадрів в 

університеті. Заснований у 1918 р. на базі Московських вищих жіночих 

курсів 2-ий Московський державний університет функціонував до кінця 

1930 р., а потім був перетворений на низку вищих навчальних закладів. На 

його основі був створений і Московський державний педагогічний інститут 

ім. В. І. Леніна (з 1990 р. – Московський педагогічний державний 

університет) (Материалы по вопросу о преобразовании, 1918; Пинкевич, 

1929; Тихомиров, 1955).  

У жовтні 1921 р. деканом педагогічного факультету і професором 

кафедри психології першого в Росії спеціалізованого педагогічного 

університету став Костянтин Миколайович Корнілов (1879–1957 рр.), 

радянський психолог, акаМыныстердемік АПН РРФСР, випускник історико-

філологічного факультету Московського університету (1905–1910 рр.), який 

до останніх днів життя залишався завідувачем кафедри психології. При 

створенні факультету проявився блискучий талант К. Корнілова як ученого-

організатора, який сформував потужну наукову школу та інноваційну 

освітню структуру. «К. Корнілов висунув і відстоював принцип цілісного 

вивчення особистості людини. Його завжди цікавило психологічне 

дослідження, спрямоване на вивчення конкретної практичної діяльності 

людей. Він завжди відстоював зв’язок психологічної науки з життям» (Бим–

Бад, 2003).  
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За ініціативою К. Корнілова були створені журнали «Психологія» 

(1928–1932 рр.), «Педологія» (1928–1932 рр.), «Психотехніка та 

психофізіологія праці» (1928–1932 рр.), які сприяли розвитку педагогічної 

майстерності студентів і вдосконаленню професійної майстерності вчителів-

практиків. У промові на урочистому відкритті педагогічного факультету 

(1921 р.), генеруючи ідеї провідних вітчизняних учених-педагогів про 

політехнічну освіту, К. Корнілов висловив побажання стосовно професійної 

підготовки висококваліфікованого, теоретично й практично освіченого 

педагога, який володіє науковими методами у сфері своєї спеціальності 

(Игнатьев, 1960).  

Згідно зі Статутом вищої школи (1921 р.), управління радянськими 

вищими навчальними закладами будувалося за принципом централізму, що 

не виключало широкої участі професорсько-викладацького складу і 

представників студентства в управлінні всіма сторонами життя педагогічного 

факультету. Структура педагогічного факультету складалася із семи 

факультетів: дошкільного, педагогічного, школи I ступеня, педологічного, 

соціально-економічного, літературно-лінгвістичного (із секціями російської 

та іноземної мови та літератури), фізико-математичного, біолого-

географічного. Дошкільне, шкільне та педологічне відділення у структурі 

університетів були новими і готували кваліфікованих фахівців із виховання 

та навчання дітей молодшого віку. Створюючи такі факультети, керівники 

педагогічного відділення вважали, що вища педагогічна освіта потрібна не 

лише тим, хто згодом буде працювати з дітьми старшого віку, а й для роботи 

з дітьми наймолодшого віку (Милов, 2006).  

Помітний уплив на розвиток ідей педагогічної майстерності здійснило 

нове в системі педагогічної освіти педологічне відділення, що готувало як 

працівників у галузі вивчення дитини, так і консультантів-педологів при 

дослідницьких дитячих установах, а головне – викладачів педагогічних і 

педологічних дисциплін (теорія та практика трудової школи й дошкільного 

виховання, історія педагогіки, теорія виховання та освіти, педагогічна 
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психологія, експериментальна педагогіка тощо) для педагогічних технікумів 

(Баранов, 1991).  

Метою керівництва педагогічного факультету було підвищення якості 

теоретичної, професійної та загальнокультурної підготовки майбутніх 

учителів:  функції вчителя нової школи не могли обмежуватися тільки 

переданням знань, учитель-майстер мав стати вихователем і організатором 

життєдіяльності дітей. Педагоги вважали, що навчання в школі повинно 

сприяти розвитку творчої активності учнів, їх самостійності, а навчальні 

заняття потрібно проводити не лише в аудиторіях, а й у лабораторіях, 

спеціальних кабінетах, бібліотеках, студіях мистецтв, на виробництві. 

Звертаючи увагу на педагогічну майстерність учителя, К. Корнілов (1923) 

зазначав, що педагог має опанувати педагогічну техніку, яка дасть йому 

можливість і вміння методично організувати педагогічний процесзагалом. На 

початку 20-х рр. ХХ ст. ця настанова мала принципове значення, оскільки на 

той час не існувало єдиної думки з питань професійної підготовки 

педагогічних кадрів.  

У 1923 р. з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів 

К. Корнілов запропонував організувати як безкоштовні, так і платні курси 

для вчителів. Кожного викладача педагогічного факультету зобов’язували 

прочитати дві двогодинні лекції, організація яких доручалася студентству. 

Вчитель нової школи мав бути різнобічно освіченою людиною, тому 

керівництво факультету надавало великого значення вихованню в 

майбутнього вчителя потреби в неперервному самовдосконаленні (Игнатьев, 

1960).  

Навчальні плани педагогічного факультету, розраховані на чотири 

роки, чітко поділялися на дві частини: загальну, до якої входили суспільно-

політичні, загальноосвітні та педагогічні дисципліни, і спеціальну, що 

включала наукові дисципліни за фахом і методику викладання навчальних 

предметів відповідно до профілю відділення. Продовжуючи традиції 

Московських вищих жіночих курсів, керівництво педагогічного факультету 
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виробляло власну систему професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів і включило до навчального плану дисципліни, що підвищували 

загальнокультурний рівень студентів. Залучивши до роботи на педагогічному 

факультеті найкращих учених свого часу, які розв’язували актуальні 

проблеми педагогічної та психологічної науки, К. Корнілов (1923) 

охарактеризував свій колектив як «армію найкваліфікованіших людей, яка у 

своїй єдності здатна творити дива» (с. 12).  

Серед професорів факультету були такі відомі вчені, як П. Афанасьєв, 

П. Блонський, Л. Виготський, Ю. Готьє, А. Залкінд, М. Йорданський, 

А. Калашников, В. Кащенко, К. Корнілов, Є. Мединський, М. Нечкіна, 

А. Пінкевич, М. Пістрак, М. Покровський, Г. Россолімо, М. Чехов, 

С. Шацький та ін. Варто зауважити, що колектив педагогічного факультету 

одним із перших у Росії розпочав пошук нових шляхів і розробку нової 

науково-теоретичної основи педагогіки і психології, змісту і структури 

професійної підготовки педагогічних кадрів (Волков, Куликова,  Логинов, 

2006). К. Корнілов висунув ідею створення «Педагогічного центру», 

зв’язаного з навколишнім життям, і в березні 1923 р. у розпорядження 

педагогічного факультету було передано дитячий садок. Крім того, була 

досягнута домовленість про передання педагогічному факультету дитячого 

будинку з метою створення педагогічних майданчиків для проведення 

педагогічної практики студентів (Игнатьев, 1960).  

Дослідження архівних матеріалів дає підстави стверджувати, що з 

1924 р. факультет мав тісні зв’язки із московським відділом народної освіти, 

спільно з яким були організовані курси підвищення педагогічної 

майстерності для вчителів, на яких викладали П. Блонський, О. Калашников, 

А. Пінкевич, С. Шацький та ін. Великого значення керівництво факультету 

надавало вдосконаленню науково-педагогічної підготовки студентів. З метою 

мотивації майбутніх учителів до дослідницької діяльності при предметних 

комісіях факультету організовувалися предметні гуртки. Викладачі 

університету готували студентів до науково-педагогічної діяльності, тому 
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студенти, які відвідували гуртки, часто вступали до аспірантури. Так, 

упродовж 1925–1926 н. р. був створений педологічний гурток, у роботі якого 

брали участь не лише студенти й викладачі університету, а й фахівці з 

педології, співробітники педагогічних установ. До структури гуртка входили 

секції дошкільної педології, шкільної педології та секція роботи з підлітками.  

Щотижня на педагогічному факультеті проводилися студентські 

конференції, де з науковими доповідями виступали провідні професори 

П. Блонський, А. Залкінд, К. Корнілов, Г. Россолімо та ін. На конференціях 

учені проводили наукові диспути, використовували дискусійні методи 

спілкування. Студенти мали можливість безпосередньо ознайомлюватися з 

різними, нерідко протилежними науково-педагогічними, психологічними 

поглядами вчених на проблеми виховання та навчання. Заслуговують на 

увагу так звані предметні комісії, що займалися питаннями навчальної й 

наукової діяльності: до їх складу входили всі наукові співробітники кафедр, а 

також представники студентства. Предметні комісії розглядали питання 

змісту навчальних курсів, розподілу навчальних доручень серед викладачів, 

упровадження нових форм навчання, узагальнення педагогічного досвіду 

вчителів-новаторів, розглядали кадрові питання тощо. Очолювали предметні 

комісії факультету провідні вчені та викладачі педагогічних дисциплін 

(Чураков, 2015). 

У 20-ті рр. ХХ ст. педагогічний факультет 2-го Московського 

державного університету став центром педагогічної майстерності та 

підготовки нових учительських кадрів. На його базі проходили численні 

конференції, з’їзди педагогічної громадськості та студентства. Педагогічний 

факультет надавав практичну допомогу вчителям, а роль об’єднуючого 

центру науково-дослідної та науково-консультаційної роботи виконував 

кабінет педагогіки.  

Значна роль у процесі підвищення професійної майстерності педагогів 

належала дворічним Вищим науково-педагогічним курсам, які в 1924 р. були 

приєднані до 2-го Московського державного університету. Вищі науково-
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педагогічні курси належали до найбільш престижних педагогічних закладів 

Росії, готували викладачів педагогіки, психології та методики викладання для 

педагогічних технікумів, а також фахівців для різноманітних освітніх 

установ. У цьому закладі також здійснювалася перепідготовка фахівців, що 

займалися педагогічною діяльністю в середніх професійних навчальних 

закладах і не мали педагогічної освіти. На курсах існували педологічне, 

педагогічне та методичне відділення, а також кабінети дошкільного 

виховання, суспільствознавства, виробничий, педологічний і педагогічний 

кабінети (Чураков, 2015).  

Керівником Вищих науково-педагогічних курсів упродовж 1920–

1931 рр. був Олексій Георгійович Калашников (1893–1962 рр.). Він 

народився в Москві, закінчив фізико-математичний факультет Московського 

університету (1910–1917 рр.) з дипломом першого ступеня. О. Калашников 

був залишений професором О. Ейхенвальдом в університеті для підготовки 

до професорського звання. У той самий період О. Калашников почав 

викладати в гімназіях і вчительських семінаріях, одночасно завідуючи 

відділенням фізики Педагогічного музею (1918 р.). З 1919 р. О. Калашников 

обіймав керівні посади в установах Наркомату освіти: завідував 

Московським відділом професійної освіти (1919–1921 рр.), сектором 

педагогічної освіти Головного управління професійної освіти (1920–1922 рр.) 

та редакційним сектором Державного видавництва (1921–1923 рр.). 

Упродовж 1926–1930 рр. О. Калашников працював на посаді професора 

Московського педінституту імені К. Лібкнехта (Бим–Бад, 2003).  

Високоосвічений фахівець, О. Калашников знав німецьку, англійську, 

французьку мову, підвищував кваліфікацію за кордоном. Так, у 1922 р. він 

був відряджений до Німеччини та Італії, де ознайомився з організацією 

видавничої справи і практикою викладання в європейських школах. 

Упродовж 1927–1928 рр. в Німеччині та Франції О. Калашников вивчав 

виробництво приладів для шкіл і для кіно (Бим–Бад, 2003). Свою 

організаційну й педагогічну діяльність О. Калашников поєднував із 
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науковою роботою, працював на посаді заступника директора Московського 

науково-дослідного інституту наукової педагогіки при 2-му МДУ (1926–

1930 р.). В Інституті наукової педагогіки працювало бюро методичної 

допомоги, що займалося узагальненням і аналізом практичного досвіду 

педагогів. Як фахівець із точних наук, О. Калашников намагався 

застосовувати математичні методи дослідження до вивчення педагогічного 

процесу (Пинкевич, 1929). 

У 1926–1928 рр. за ініціативою й під керівництвом О. Калашникова 

була підготовлена тритомна «Педагогічна енциклопедія». За його редакцією 

виходили збірники наукових праць з теорії і практики педагогічної освіти. 

Наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. педагогічні погляди О. Калашникова 

зазнали різкої критики, відтоді вчений залишив керівну посаду в Інституті 

наукової педагогіки і професорську посаду в Московському педінституті.  

У складі педагогічного колективу Вищих педагогічних курсів 2-го 

МДУ, які очолював О. Калашников, було 12 професорів, 11 доцентів, 11 

асистентів. За спогадами Є. Ігнатієва (1960) (колишнього слухача курсів, а 

згодом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри вікової 

психології Московського державного педагогічного інституту імені В. 

І. Леніна), «курси приваблювали можливістю спілкуватися з передовими 

представниками педагогічної думки, формувати власний педагогічний 

світогляд, ознайомлюватися з передовими науковими ідеями, отримати 

основи наук і стати педагогами-дослідниками» (с. 4).  

Вихованці Вищих науково-педагогічних курсів ставали відомими 

діячами народної освіти, вченими, які продовжували свою педагогічну 

діяльність на педагогічному факультеті. У їх числі був Іван Трохимович 

Огородников (1900–1978 рр.), педагог, член-кореспондент АПН РСФСР і 

АПН СРСР, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки. Із 

30-х рр. ХХ ст. І. Огородников розпочав викладацьку діяльність у вищих 

навчальних закладах  Москви: завідував кафедрою педагогіки МДУ (1931 р.), 

а з 1949 р. керував кафедрою педагогіки в Московському державному 
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педагогічному інституті імені В. І. Леніна. Одночасно протягом 1944–

1947 рр. учений обіймав посаду заступника керівника Головного управління 

вищими навчальними закладами Міністерства освіти РРФСР. І. Огородников 

вивчав питання історії розвитку радянської системи освіти, досліджував 

проблеми лекційного викладання у вищих навчальних закладах, 

комплексного застосування методів викладання. Учений виступав проти 

бригадно-лабораторного методу як універсального засобу розв’язання всіх 

педагогічних задач. У 30-х рр. ХХ ст. І. Огородников брав активну участь у 

створенні нового курсу педагогіки для інститутів і методики наукового 

дослідження навчального процесу вищої школи. Учений підкреслював 

керівну роль загальнопедагогічних і дидактичних принципів у побудові 

методик для ВНЗ, необхідність зміцнення зв’язку між педагогікою та 

методикою викладання предметів (Коджаспирова, 2003).  

Кафедра педагогіки МДПІ імені В. І. Леніна за період керування 

І. Огородникова стала центром наукових досліджень з актуальних проблем 

освіти. При кафедрі працювали науково-дослідні лабораторії: виховання, 

експериментальної дидактики, програмованого навчання, вищої педагогічної 

освіти, порівняльної педагогіки, історії педагогіки. Важливо згадати той 

факт, що І. Огородников уперше обґрунтував класифікацію методів навчання 

учнів, засновану на джерелах передання інформації та набуття знань, умінь і 

навичок. Учений також розробив новаторську систему критеріїв оцінки 

(Коджаспирова, 2003).  

У 1924 р. Вищі науково-педагогічні курси закінчив Соломон Маркович 

Рівес (1892–1953 рр.), уродженець м. Умань Київської губернії (нині 

Черкаська обл.). Педагог, член-кореспондент АПН РРФСР (1945 р.), 

професор (1934 р.), доктор педагогічних наук (1952 р.), з 1938 р. С. Рівес 

викладав у Московському державному педагогічному інституті імені 

В. І. Леніна, одночасно працюючи в науково-дослідних інститутах 

Наркомпросу РРФСР та Академії педагогічних наук РРФСР. Публікації 

вченого з питань нових методів та організаційних форм навчання, його твір 
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«Методи цільових завдань і Дальтон-план у школі І ступеня» (1927 р.) 

здобули значної популярності в учительських колах. С. Рівес керував 

лабораторією з вивчення педагогічної спадщини А. Макаренка в Інституті 

теорії та історії педагогіки Академії педагогічних наук РРФСР. До останніх 

днів життя педагог пропагував ідеї А. Макаренка, сприяв їх теоретичному 

розвитку та реалізації в шкільній практиці (Шикман, 1997). 

Вивчення архівних документів дозволило констатувати, що в 1924 р. у 

Росії налічувалося 25 вищих педагогічних навчальних закладів: 12 

педагогічних інститутів, 11 педагогічних факультетів університетів, а також 

два спеціальні навчальні заклади, що готували педагогів для професійної 

школи.  

На початку 1924 р. на посаду професора 2-го Московського державного 

університету був призначений теоретик радянської педагогіки, організатор 

радянської вищої освіти, педолог, громадський діяч, письменник, доктор 

педагогічних наук Альберт Петрович Пінкевич (1883–1937 рр.), який брав 

активну участь у реконструкції системи педагогічної освіти і започаткував 

педагогіку вищої школи в Росії. Педагогічну діяльність А. Пінкевич розпочав 

одразу після закінчення природничого відділення фізико-математичного 

факультету Казанського університету (1909 р.). Працював викладачем 

учительської семінарії, а з 1914 р. викладав у Санкт-Петербурзьких 

недержавних закладах – Тенішевському училищі, Земській школі, на 

Жіночих педагогічних курсах. Талановитий організатор і видатний учений, 

А. Пінкевич очолив Раду експертів з народної освіти в Петрограді (1918 р.), 

брав участь у розробці одного з варіантів Положення про єдину трудову 

школу, нових навчальних планів і програм. Серед його друзів були 

Д. Мережковський, З. Гіппіус, М. Горький, А. Луначарський, Л. Серебряков 

(Волков, 2007). 

За наказом Народного комісаріату освіти в 1918 р. на базі Виховного 

будинку був заснований Третій Петроградський педагогічний інститут (нині 

РДПУ імені О. І. Герцена), створений як навчальний заклад нового типу, де 
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професійна підготовка вчителів набула системного, комплексного характеру. 

А. Пінкевич став засновником і першим ректором Третього педагогічного 

інституту (1918–1923 рр.) у Петрограді. В інституті реалізовувався принцип 

співробітництва педагогів і студентів, упроваджувалися елементи 

педагогічної майстерності, вивчалися не лише навчальні предмети, а й 

методи викладання, спеціальні наукові знання органічно поєднувалися з 

психолого-педагогічними. А. Пінкевич залучив до роботи в інституті 

найкращих педагогів-учених, у тому числі О. Брока, Я. Гуревича, 

В. Десницького, М. Книповича, Б. Райкова, М. Соколова. Учений-педагог 

першим у Росії включив самостійний курс педагогіки до програми 

професійної підготовки студентів, який згодом увійшов до навчальних планів 

усіх педагогічних ВНЗ і педагогічних факультетів російських університетів. 

У своєму підручнику «Педагогіка» (1923 р.) А. Пінкевич визначав виховання 

як цілеспрямований уплив одних людей на інших з метою розвитку 

біологічно та соціально корисних уроджених якостей людини. Ідеї 

А. Пінкевича про виховний уплив методів навчання, перетворення їх на 

стимули розвитку самостійності й ініціативи дітей були демократичними й 

гуманними. Методи стимулювання, розроблені вченим, виключали 

авторитарний диктат з боку вчителя, збуджували творчу ініціативу дітей 

(Мяукина, 1998).  

Удосконаленню педагогічної майстерності сприяла праця «Ступені 

самоосвіти» (1926 р.), яка була опублікована за редакцією А. Калашникова та 

А. Пінкевича і стала настільною книгою вчителя початкових класів. 

А. Пінкевич був одним із педагогів-новаторів, який виступав за створення 

спеціальних кафедр педагогіки, необхідних для формування основ 

педагогічної майстерності. За активної участі А. Пінкевича в Уральському 

державному університеті було відкрито перший у Росії педагогічний 

факультет, а також робочий факультет у системі вищої педагогічної школи 

(Мяукина, 1998).  
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Організовуючи творчу співпрацю викладачів із відомими методистами, 

А. Пінкевич розвивав кафедри предметних методик, що сприяло 

перетворенню очолюваних ученим вищих навчальних закладів на науково-

методичні центри. Велике значення педагог надавав залученню 

студентського колективу до проблем життєдіяльності ВНЗ. Студенти, що 

цікавилися науковою роботою, включалися до складу предметних комісій, де 

розроблялися нові навчальні плани й програми. А. Пінкевич був 

прихильником прикладної педагогіки, індивідуальної роботи з майбутніми 

вчителями, тому в керованих ним інститутах завжди організовувалися 

додаткові заняття для слабких студентів, індивідуальні заняття для тих, що 

захоплюється наукою, а також підготовчі курси для абітурієнтів. Розвиток 

основ педагогічної майстерності майбутніх учителів, а також пробудження 

інтересу студентів до педагогічної професії досягалося високим рівнем 

майстерності самих викладачів, роботою педагогічних факультативів і 

спеціальних професійних гуртків. Так, у Петроградському педагогічному 

інституті імені О. І. Герцена популярним був педагогічний гурток, який 

очолював сам А. Пінкевич, а працювали в ньому найкращі вчителі міста. 

Педагог уважав, що теоретична підготовка студентів обов’язково має 

підкріплюватися практикою, тому за його ініціативи були створені особливі 

центри практичної підготовки студентів до майбутньої педагогічної 

діяльності (Личное дело А. П. Пинкевича, 1926).  

Шкільний комітет, створений А. Пінкевичем при Петроградському 

педагогічному інституті, об’єднував провідних викладачів інституту з метою 

розробки змісту та організації різних видів педагогічної практики, скеровував 

методичну роботу зі студентами-практикантами, проводив велику науково-

дослідну роботу з апробації власних програм, які не мали аналогів. Пізніше 

досвід діяльності шкільного комітету був покладений А. Пінкевичем в 

основу роботи методологічної комісії при деканаті педагогічного факультету 

2-го Московського державного університету (Мяукина, 1998). Вчений 

стверджував, що вчитель повинен уміти створювати оптимальні психолого-
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педагогічні умови для активізації особистісної позиції учня, сприяти 

всебічному розвитку здорової, сильної, активної, сміливої, самостійно 

мислячої, ознайомленої із сучасною культурою людини-творця, а відтак сам 

має бути ознайомлений із досягненнями сучасної науки, техніки та 

мистецтва. На думку педагога, вчитель має бути натхненником дитячої 

ініціативи й самостійності в оволодінні життєво значущими знаннями, у його 

діяльності неприпустимі авторитарність, диктат, передання знань у 

«готовому вигляді» з метою заучування та подальшого відтворення учнями 

(Пинкевич, 1929). 

Після повернення до Москви (1924 р.) А. Пінкевич очолив кафедру 

шкільної педагогіки 2-го Московського державного університету. Маючи 

неабиякі організаторські здібності, педагог швидко здобув авторитет у 

колективі викладачів педагогічного факультету, став його деканом, а згодом і 

професором Вищих науково-педагогічних курсів (1924 р.). У листопаді 

1924 р. А. Пінкевич обраний на посаду ректора 2-го Московського 

державного університету. За його ініціативи при педагогічному факультеті 

створюється Науково-дослідний інститут педагогіки (1926 р.), діяльність 

якого передбачала не тільки наукову розробку актуальних педагогічних 

проблем, а й підготовку науково-педагогічних кадрів. З 1926 р. А. Пінкевич 

працював одночасно директором Науково-дослідного інституту педагогіки 

(1926–1931 рр.) та ректора 2-го МДУ (Мяукина, 1998). 

Розуміючи, що педагогічна діяльність є неперервним творчим 

процесом, а педагог, незалежно від рівня його наукової й професійної 

підготовки, потребує постійного розвитку власної педагогічної майстерності, 

керівництво педагогічного факультету організувало професійну допомогу 

вчителям і випускникам університету в їх практичній роботі. Щорічно влітку 

на факультеті проводилися науково-методичні конференції, влаштовувалися 

курси педагогічної перепідготовки для учителів шкіл, викладачів 

педтехнікумів. Лекції, факультативні та практичні заняття на педагогічному 

факультеті проводили передові вчені того часу – П. Блонський, 
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О. Калашников, А. Капустін, К. Корнілов, Є. Мединський, С. Моложавий, 

А. Пінкевич та ін. З доповідями часто виступали Н. Крупська і 

А. Луначарський (Пинкевич, 1929).  

У 1930 р. на базі 2-го МДУ був створений Московський державний 

педагогічний інститут, кафедру педагогіки очолив А. Пінкевич. Педагог 

зауважував, що потрібно створювати такі вищі педагогічні навчальні 

заклади-лабораторії, де ретельно вивчається дитина, де виховується велике 

мистецтво створення нових людей. А. Пінкевич розглядав педагогічну 

майстерність у руслі науково-педагогічної компетентності вчителя, виступав 

за діалогічне спілкування учнів між собою, установку на роботу в команді, 

відхід від суворо регламентованого педагогічного процесу. Учений писав: 

«Рух – ось що, передусім, характеризує нову, активну школу. Учень діє, 

самостійно вирішує різні завдання, причому він не лише напружує свій 

мозок, а й навантажує свої м’язи. Він не прикутий до стола або парти, він 

вільний у своїх рухах; він не змушений бути мовчазним і тихим, він може 

говорити, може радитися з товаришами, допомагати їм або просити їх про 

допомогу» (Пинкевич, 1925, с. 69). 

У першій половині 30-х рр. ХХ ст. А. Пінкевич вивчав зарубіжну 

педагогіку і багато подорожував за кордоном. Педагог знайомив своїх 

студентів і викладачів із новітніми досягненнями педагогів Західної Європи 

та Америки, з якими листувався і неодноразово зустрічався під час своїх 

зарубіжних поїздок. Міжнародні контакти А. Пінкевич уважав способом 

уведення в практику освіти всього нового, цінного й прогресивного 

(Мяукина, 1998).  

Учений-педагог приділяв увагу підготовці науково-педагогічних кадрів 

для вищої школи, здатних не лише розв’язувати дослідницькі завдання в 

галузі педагогічної науки, а й навчати майбутнього вчителя основам 

педагогічної майстерності. Необхідною умовою підготовки педагогів вищої 

кваліфікації А. Пінкевич уважав обов’язкову наявність стажу практичної 

педагогічної роботи. Він зауважував, що педагог-майстер вищої школи 
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повинен володіти іноземними мовами, щоб вільно читати зарубіжну 

педагогічну літературу, а також мати глибокі знання в галузі педагогіки 

вищої школи, історії вищої педагогічної освіти, зарубіжної педагогіки. 

Одним із перших він порушив питання про самостійність існування 

педагогіки вищої школи як науки. На думку А. Пінкевича, майбутній учитель 

має бути широко ерудованою, енциклопедично освіченою людиною, йому 

потрібна глибока теоретична підготовка в гармонійному поєднанні із 

загальнопедагогічною та спеціальною професійною підготовкою 

(Волков, 2007).  

На початку 20-х рр. оволодіння педагогічною технікою було головним 

пріоритетом педагогічної підготовки вчителя у вищих навчальних 

педагогічних закладах. Найважливішим чинником формування основ 

професійної майстерності майбутнього вчителя А. Пінкевич уважав 

психолого-педагогічну підготовку, наполягав на необхідності поглибленого 

вивчення предметів педагогічного циклу впродовж усіх років навчання 

студентів в інституті, виступав за їх «педагогізацію». Особливу увагу він 

приділяв вивченню історії педагогіки, наголошуючи, що вчителю необхідно 

дати всебічне уявлення про еволюцію педагогічних ідей. Важливим 

інструментом педагогічної діяльності А. Пінкевич уважав методики 

викладання і звертав увагу на необхідність систематичної роботи з навчання 

студентів конкретним методикам викладання на спеціальних кафедрах 

(Пинкевич, 1925). 

Великого значення педагог надавав удосконаленню педагогічної 

майстерності вчителя, складовими якої, на його думку, були дидактична 

культура, педагогічний досвід, психологічні знання. Оцінюючи рівень 

методичної підготовки викладача ВНЗ, А. Пінкевич (1925) писав, що в 

майстерності навчання з нашого минулого залишилося дуже мало 

позитивного досвіду, натомість багато забобонів на зразок того, що гарному 

педагогу ніякі методи не потрібні, а поганого вчителя все одно не навчити. 

Цими міркуваннями прикривалися ті, хто не бажав замислюватися над 
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питаннями раціоналізації педагогічного процесу, не знав своєї справи, а іноді 

й ставився до неї зверхньо.  

Одним із слабких місць педагогіки А. Пінкевич уважав ігнорування 

психології. Він підкреслював, що вчитель повинен добре знати весь шлях 

розвитку дитини, розумітися на закономірностях психічного розвитку 

школярів і механізмах змін психіки під упливом навчання й виховання 

(Пинкевич, 1925). Тому до навчального курсу педагогіки, введеного 

А. Пінкевичем у 1920 р., було включено відомості про особливості 

пізнавальних процесів та індивідуально-психологічні властивості 

особистості. Згодом у педагогічних інститутах і на педагогічних факультетах 

університетів психологія й педологія були введені як самостійні дисципліни 

(Волков, 2007). 

А. Пінкевич разом із Н. Крупською, А. Луначарським і С. Шацьким 

підтримував ідею створення у школі психологічної служби і підготовки до 

неї учителів. У 2-му МДУ успішно функціонував педологічний кабінет, 

робота якого висвітлювалася в періодичних виданнях, студенти університету 

відвідували психологічний гурток. Велику увагу А. Пінкевич приділяв 

питанням організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, 

закликав розумно використовувати позитивні досягнення дореволюційної 

вищої школи. Педагог звертав увагу на те, що лекція є одним із 

найважливіших методів організації навчання у вищій школі і пропонував 

викладачам використовувати його авторську методику підготовки до 

лекційного заняття. А. Пінкевич наполягав на ґрунтовній підготовці лекцій, 

зміст яких базується на науковості матеріалу, передбачає елементи 

полемічності, емоційної насиченості, наочності та вміщує загальновизнані 

факти наукових досліджень (Волков, 2007).  

Учений виступав за гармонійне поєднання лекцій, семінарських, 

практичних, лабораторних занять і педагогічної практики студентів. 

Обов’язковим уважав поєднання короткочасної практики із тривалою, 

завдяки чому студенти отримують можливість детальнішого ознайомлення з 
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педагогічною технікою, особливостями учнівського колективу та ін. 

Прагнучи знайти найбільш ефективні шляхи формування основ педагогічної 

майстерності в процесі підготовки майбутнього вчителя у ВНЗ, А. Пінкевич 

розподіляв студентів по експериментальних і контрольних групах, що 

дозволяло йому проводити порівняльний аналіз результатів професійної 

підготовки майбутніх учителів. Особливу увагу А. Пінкевич приділяв 

самостійній роботі студентів, уважаючи, що при її правильній організації у 

майбутніх учителів формуються навички дослідницької, творчої діяльності 

(Мяукина, 1998).  

У 1924–1925 рр. вийшла друком двотомна «Педагогіка» А. Пінкевича, в 

якій виховання розглядалося як сприяння розвитку вроджених властивостей 

людини. Це був кращий підручник з педагогіки того часу, де приділялася 

значна увага розвитку дітей різного віку. Як педолог, А. Пінкевич одним із 

перших звернув увагу на тісний зв’язок педагогіки із психологією та 

фізіологією вищої нервової системи, відмічаючи велику роль робіт І. Павлова 

для розробки низки педагогічних проблем (Мяукина, 1998).  

Питання професійної підготовки вчителя, форм і методів організації 

навчального процесу вищої школи, підготовки науково-педагогічних кадрів у 

системі вищої педагогічної освіти посідали значне місце в наукових працях 

А. Пінкевича. Педагогічна спадщина вченого досить вагома: навчальні 

посібники й підручники, статті з проблем педагогіки та історії педагогіки, а 

також доповіді й лекції, прочитані на з’їздах, конференціях, педагогічних 

курсах. Багато з його праць перекладені іноземними мовами. У 20–30-ті рр. 

ХХ ст. надруковані найвагоміші праці вченого з педагогіки та історії 

педагогіки, де висвітлено найбільш актуальні для свого часу проблеми 

педагогіки школи: «Основні проблеми сучасної школи» (1924 р.), двотомна 

«Педагогіка», що перевидавалася щорічно з 1924 р. по 1930 р., «Введення в 

педагогіку» (1929 р.), «Радянська педагогіка за десять років (1917–1927)» 

(1927 р.), «Стислий нарис історії педагогіки» (1927, 1939 рр.), «Хрестоматія з 

історії педагогіки» (1934 р.) (Мяукина, 1998). 
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Отже, А. Пінкевич був одним з перших педагогів, які брали активну 

участь не тільки в організації системи вищої педагогічної освіти в Росії 

протягом 1917–1937 років, а й у розробці теоретичних питань педагогіки 

вищої школи. У процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

А. Пінкевич приділяв основну увагу розвитку педагогічної майстерності, яка, 

на думку педагога, включала в себе психолого-педагогічні й методичні 

знання і педагогічну практику.  

У 1920-ті рр. в 2-му МДУ на педагогічному факультеті працювали 

видатні представники російської науки та педагогічної громадськості, у числі 

яких був Євген Миколайович Мединський (1885–1957 рр.), фахівець із 

педагогіки та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, 

академік АПН РРФСР, громадський діяч і талановитий педагог, автор 

першого радянського підручника з історії педагогіки. Є. Мединський 

народився в Ялті, освіту отримав на юридичному факультеті Санкт-

Петербурзького університету, працював у земських установах, викладав на 

Вищих педагогічних (колишніх Фребелівських) курсах, обіймав посаду 

професора Уральського університету, професора 2-го МДУ, директора 

Державної бібліотеки народної освіти (Шабаева, 1975). 

Є. Мединський досліджував проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу 

вітчизняної й зарубіжної педагогіки, займався аналізом історико-культурних 

пам’яток педагогічної думки як найважливіших джерел для пізнання 

історико-педагогічних процесів. Учений досліджував історію російської 

школи й педагогіки, аналізуючи творчість О. Герцена, П. Лесгафта, 

М. Пирогова, Л. Толстого, К. Ушинського та інших педагогів і просвітників, 

брав активну участь у підготовці до видання творів К. Ушинського, 

А. Макаренка, С. Шацького (Шабаева, 1975). 

Вивчаючи проблеми позашкільної освіти, Є. Мединський уперше в 

Росії протягом 1912–1915 рр. читав курс лекцій із цього предмета. У своїх 

дослідженнях він приділяв увагу проблемам педагогіки вищої школи – 

методиці проведення лекційних занять, організації самостійної роботи 
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студентів. Розробляючи методику проведення семінарів, учений виділив їх 

основні завдання, проаналізував особливості роботи студентів і викладача. 

Л. Занков уважав Є. Мединського не лише своїм учителем історії педагогіки, 

а й учителем життя, якому були притаманні активна життєва позиція, 

прагнення бути в центрі громадських подій, відданість обраній справі. Багато 

сил педагог віддавав культурно-освітній роботі з людьми, підготовці 

майбутніх учителів і наукових кадрів з історії педагогіки (Шабаева, 1975). 

На педагогічному факультеті працював видатний майстер-методист, 

учений, педагог-новатор, талановитий критик, публіцист, громадський діяч, 

просвітник, професор, доктор педагогічних наук, заслужений діяч науки 

РРФСР, дійсний член АПН РРФСР Микола Володимирович Чехов (1865–

1947 рр.). Одним із головних напрямів його педагогічної діяльності була 

робота з розв’язання однієї з проблем народних учителів – недостатньо 

високим рівнем їхньої професійної майстерності. Надаючи методичну 

допомогу вчителям, педагог відвідував їхні уроки, проводив спільні 

обговорення їхніх занять, звертав увагу на педагогічний досвід кращих 

викладачів і сам давав майстер-класи для вчителів. Як свідчать архівні дані, 

серед учителів М. Чехов був відомий як «Учитель учителів», оскільки 

керував тимчасовими та постійними вчительськими курсами, досконало 

володів лекторською майстерністю і впродовж багатьох років виступав у 

різних містах Росії. М. Чехов брав участь у створенні Всеросійської 

вчительської спілки, організовував товариства взаємодопомоги вчителів і 

керував ними, був активним співробітником багатьох педагогічних журналів 

(Седельникова, 1960).  

На факультеті працював і видатний педагог-новатор Станіслав 

Теофілович Шацький (1878–1934 рр.). С. Шацький уважав, що підготовка 

майбутнього вчителя повинна супроводжуватися систематичною 

педагогічною практикою, накопиченням особистісного професійного 

досвіду, постійними вправами, що сприяють розвитку педагогічної 

майстерності. Педагог високо цінував творчого вчителя, який виховує дитину 
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на засадах добра, формуючи інтелектуальну еліту суспільства, і порівнював 

такого вчителя з діамантом, що освітлює душу вихованця всіма гранями 

свого педагогічного таланту. Саме в цьому С. Шацький убачав патріотичний 

обов’язок учителя перед державою, його високу громадянську 

відповідальність перед суспільством як гуманіста-демократа 

(Ковалева, 1992).  

У творі «Школа для дітей або діти для школи» (1922 р.) С. Шацький 

(1964) писав, що педтехнікуми, педагогічні інститути та педагогічні 

факультети університетів слід залучати до загальної організації педагогічної 

роботи. На думку педагога, професійна підготовка майбутніх учителів 

набуває ефективності за певної організаційно-методичної умови – створення 

не окремих педагогічних закладів, а комплексних педагогічних центрів, де 

майбутні вчителі стають не пасивними слухачами, а співучасниками спільної 

педагогічної справи. Програму роботи комплексних педагогічних центрів 

С. Шацький виклав у статті «Гострі питання педагогічної освіти» (1923 р.) 

(Ковалева, 1992).  

Основними недоліками діяльності педагогічних навчальних закладів 

педагог уважав пасивні методи навчання та відірваність від школи. 

С. Шацький виступав проти тих педагогів, які прагнули створити нову науку 

про дитину без опори на педагогічний досвід та експериментальну роботу. 

Виступаючи в 1928 р. у рамках дискусії про предмет і завдання педагогіки, 

педагог дорікав О. Калашникову, А. Пінкевичу, В. Шульгіну в тому, що їх 

праці відірвані від практики, а в педагогічну науку впроваджуються методи 

кабінетної роботи (Ковалева, 1992).  

До 1926 р. педагогічний факультет швидко розвивався і став 

найбільшим в університеті. З метою вдосконалення педагогічної 

майстерності вчителів при факультеті працювала Комісія у зв’язках з 

учительством, яка встановила регулярну взаємодію зі 100 установами 

народної освіти. У Комісії працювали 138 осіб: студенти старших курсів, 

слухачі Вищих наукових педагогічних курсів і викладачі факультету. Тільки 
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впродовж 1926–1927 рр. Комісія отримала 305 листів із найрізноманітнішими 

запитаннями: переважна частина кореспондентів отримала ґрунтовні 

консультації та поради. Спільна робота університету, шкільних колективів, 

органів народної освіти слугувала джерелом удосконалення педагогічної 

майстерності вчительства (Московский государственный, 1972). 

Ефективна, новаторська діяльність творчого професорсько-

викладацького колективу педагогічного факультету з підготовки майбутніх 

учителів, науково-педагогічних кадрів, а також практична допомога 

вчительству сприяла підвищенню авторитету факультету та всього 

університету, перетворила його на провідний центр підвищення професійної 

майстерності педагогічних кадрів. У 1929 р. почалася реорганізація вищих 

навчальних закладів. 18 квітня 1930 р., згідно з наказом Наркомпросу РРФСР 

«Про реорганізацію 2-го Московського державного університету», цей 

вищий навчальний заклад було розділено на три самостійні інститути. 

Педагогічний факультет став Московським державним педагогічним 

інститутом (із 1941 р. – імені В. І. Леніна) (Московский государственный, 

1972). 

Протягом 1930–1934 рр. у Московському державному педагогічному 

інституті існувало самостійне педологічне відділення. 1 вересня 1934 р., коли 

інститут перейшов до факультетської структури, педологічне відділення в 

його складі готувало фахівців за такими спеціальностями: шкільна 

педагогіка, дошкільна педагогіка, педологія та позашкільна робота з дітьми. 

На педологічному відділенні впродовж багатьох років плідно працювали такі 

всесвітньо відомі психологи, філософи, фізіологи, невропатологи і 

психоневрологи, як П. Блонський, Л. Виготський, Г. Россолімо та ін. Вони 

стояли біля витоків педології, їх праці творчо розвивали педагогічну й 

психологічну науку. На чолі кафедр працювали професори І. Свадковський 

(педагогіка), К. Корнілов (психологія), М. Феофанов (педологія), а також 

доценти Л. Занков (педологія важкого дитинства), А. Гельмонт (позашкільна 
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педагогіка), Ф. Левін-Щиріна (дошкільна педагогіка) (Московский 

государственный, 1972).  

Педагогічний факультет готував для педагогічних технікумів 

викладачів із педології, педагогіки, історії педагогіки, з дошкільної та 

позашкільної педагогіки, а також викладачів для допоміжних шкіл. 

Педологічне відділення педагогічного факультету існувало до виходу 

постанови ЦК ВКП(б) від 4 липня 1936 р. «Про педологічні перекручення в 

системі Наркомпросів». Після ліквідації педологічної спеціальності 

студентські групи були переведені на курси шкільної та дошкільної 

педагогіки (Московский государственный, 1972). 

Із 1938 р. на педагогічному факультеті Московського державного 

педагогічного інституту працювали відомі, авторитетні вчені, видатні фахівці 

народної освіти: К. Корнілов (перший віце-президент Академії педагогічних 

наук РРФСР), І. Каїров (у повоєнні роки – міністр освіти РРФСР), а також 

А. Пінкевич (президент АПН РРФСР, який тривалий час очолював кафедру 

педагогіки, одночасно працюючи в Наркомпросі та Всесоюзному комітеті у 

справах вищої школи), Є. Мединський, І. Свадковський, автори численних 

праць із питань педагогіки та історії педагогіки, відомий учений-дефектолог 

Д. Азбукін, провідні фахівці з дошкільного виховання Є. Флеріна і 

О. Суровцева та ін. (Московский государственный, 1972). 

На початку 1941 р. педагогічним факультетом керував професор 

К. Корнілов, який також завідував кафедрою психології. У цей період на 

факультеті проводилася робота із забезпечення початкових і середніх шкіл 

програмами та навчальними посібниками. Кафедра педагогіки під 

керівництвом І. Каїрова працювала над удосконаленням підручника з 

педагогіки. Для підручника, що вийшов у світ за його редакцією (1939 р.), 

вчений написав нові розділи – про моральне виховання, про виховання 

дисципліни, обов’язку, відповідальності, мужності, правдивості та чесності, 

про естетичне виховання тощо (Московский государственный, 1972). 
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У 30-ті рр. було опубліковано декілька творів Є. Мединського: «Лекції 

в педагогічному процесі ВНЗ» (1933 р.), «Про кандидатську дисертацію» 

(1934 р.), «Про методи дослідно-педагогічних досліджень», «Про принципи 

радянської дидактики» (1937 р.). У 1938 р. вийшов друком новий, 

перероблений підручник для студентів ВНПЗ «Історія педагогіки», де 

містилася періодизація історичних етапів, подавався матеріал саме з історії 

педагогіки, критично висвітлювався кращий досвід буржуазної педагогіки 

(Шабаева, 1975). О. Лавріненко (2009b) пише: «Науковці Російської 

Федерації та вчені-педагоги Радянської України 30-х рр., прагнучи 

вдосконалити систему професійно-педагогічної підготовки майбутнього 

вчителя, стали ініціаторами теоретичного обґрунтування моделі випускника 

вищого педагогічного закладу. Для цього вони звернулися до вивчення 

американського досвіду підготовки вчителів. США на той час відрізнялися 

від інших країн високою культурою організації праці у зв’язку з посиленням 

процесу раціоналізації, масовості та стандартизації свого виробництва і 

водночас надавали великого значення питанням виявлення особистісних 

якостей педагога» (с. 225). 

Отже, в 20-ті–30-ті рр. ХХ ст. проблема вчителя визнається першою і 

найважливішою проблемою педагогіки, народної освіти та культури. У цей 

період було створено єдину державну систему освіти з різноманітними 

формами підготовки вчителів. Особливістю цього періоду стало те, що 

наукові дослідження проблеми професійної підготовки вчителя відповідали 

прогресивним тенденціям розвитку світової педагогічної культури, 

відрізнялися варіативністю психолого-педагогічних ідей і підходів, які 

сприяли розвитку педагогічної майстерності вчителя. Формуються концепція 

та наукова методика дослідження педагогічної освіти, змісту 

загальнопедагогічної підготовки вчителя. Зазначимо, що особлива увага 

приділялася таким компонентам педагогічної майстерності, як гуманістична 

спрямованість, здібності до педагогічної діяльності, педагогічна техніка. В 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів важливого значення 

набувала науково-педагогічна, педологічна, етико-естетична підготовка. У 
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цей період виникає гостра потреба в організації системи підвищення 

кваліфікації вчителів: створюються науково-дослідні центри, лабораторії, 

комісії, науково-педагогічні курси, кабінети з вивчення педагогічної професії 

та ін.  

 

 

3.3. Розвиток ідей педагогічної майстерності в теорії й методиці 

театральної педагогіки (20–40-ті рр.) 

 

Проблема підвищення педагогічної майстерності вчителя засобами 

театрального мистецтва постала в 20-ті рр. ХХ ст., коли освітянська 

спільнота звертається до педагогічного потенціалу театрального мистецтва. 

Серед основних напрямів інтеграції театрального мистецтва з педагогікою, 

визначених А. Луначарським, були сценічні методи викладання в школі, 

шкільний театр, спектаклі для дітей у професійних театрах, створення 

спеціальних професійних театрів для дітей. Результатом цієї інтеграції стала 

театральна педагогіка, головною рисою якої була глибока індивідуалізація, 

творчий характер діяльності та прагнення проникнути в природу людської 

виразності (Ершова,  Гутина, 1995). 

У Петрограді створюється театральний відділ Наркомпросу, який 

пізніше був переформований у відділ шкільного театру при педагогічній 

секції ТЕВ Наркомпросу. До складу відділу входили театральні діячі та 

педагоги О. Брянцев (засновник першого театру для дітей), С. Образцов 

(театральний діяч, режисер лялькового театру), Г. Шпет (психолог, філософ, 

теоретик мистецтва, віце-президент Державної академії мистецьких наук), 

П. Єршов (актор, режисер, теоретик театру, дослідник поведінки людини), 

педагоги-експериментатори, вихователі А. Макаренко, В. Сорока-

Росинський, С. Шацький та інші (Букатов, 2001). Саме вони розробляли 

питання, зв’язані зі сценічними методами викладання у школі, організацією 
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шкільних театрів, постановками для дітей у професійних театрах і 

створенням спеціальних професійних театрів для дітей. 

У цей період з’являються студії з педагогічної майстерності, що 

зумовило розробку спеціальних програм навчання майбутніх учителів 

педагогічної майстерності. Спеціально створені програми базувалися на 

використанні елементів театрального мистецтва і передбачали набуття 

студентами умінь образно висловлювати свої думки, володіти технікою 

мовлення, імпровізаційними здібностями, пластикою, мімікою, жестами, 

вдосконалення артистичних здібностей шляхом драматизації художніх творів 

тощо. Для реалізації цього завдання у багатьох вищих педагогічних 

навчальних закладах проводилися факультативні заняття з використанням 

методів театрального, вокального, хореографічного, образотворчого 

мистецтва, створювалися відповідні гуртки. У навчальних планах деяких 

педагогічних ВНЗ запроваджувалося вивчення окремих елементів 

театральної педагогіки як самостійної дисципліни.  

Вагомий внесок у формування творчої особистості зробили діячі 

театральної педагогіки, актори, режисери, драматурги, педагоги, у тому числі 

К. Станіславський, В. Немирович-Данченко, Є. Вахтангов, П. Єршов, 

В. Мейєрхольд, А. Макаренко, В. Шацька, С. Шацький, М. Чехов, 

М. Кнебель та інші діячі театрального мистецтва, які вивчали творчі 

здібності актора, акцентували увагу на драматичних діях учителя, його 

артистизмі. Як зазначає О. Лавріненко (2009b), проблеми педагогічної 

майстерності в підготовці майбутнього вчителя стають предметом 

обговорення широкої педагогічної громадськості, передусім на сторінках 

друкованого органу Народного комісаріату освіти УРСР «Радянська школа». 

Більшість вітчизняних учених, прагнучи здійснювати підготовку 

майбутнього вчителя на засадах гуманної педагогіки, зверталася до 

спадщини А. Макаренка, К. Ушинського, К. Станіславського та інших 

фахівців, які обстоювали ідеї педагогічної майстерності в навчанні та 

вихованні вчительських кадрів. 
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Із метою розвитку ідей педагогічної майстерності засобами 

театрального мистецтва було створено спеціальну програму, спрямовану на 

оволодіння педагогами засобами вербального (техніка мовлення, образність 

висловлення думки, імпровізація) та невербального (міміка, пластика, 

пантоміміка, жести) впливу, на засвоєння теоретичних знань із театральної 

педагогіки, удосконалення артистичних здібностей шляхом драматизації 

художніх творів тощо (Букатов, 2001). Специфіка театральної діяльності – 

вплив через сценічну дію, фізичну та психічну змістовність акторської 

творчості, що є близькою до педагогічної, – є дотичною до ґрунтовних 

питань педагогіки як мистецтва: творення на людях (актор – глядачі, 

вчитель – учні); сильна воля та подолання страху перед аудиторією; вміння 

управляти своїми емоціями та здатність до саморегуляції, на що вказував 

К. Станіславський (Смелянский, 1990). Основні здібності, необхідні і для 

творчості актора, і для продуктивної творчості педагога (розвинена уява, 

увага, емпатія, рефлексія, переконливість, заразливість) забезпечують успіх 

професійної діяльності в обох випадках. Педагог, як і актор, – особистість, 

інструментом професійної діяльності якої є її характер, освіченість і 

вихованість, досвід і світогляд. Цим інструментом він упливає на розум і 

почуття, думки та свідомість, пам’ять і волю (Таланов, 1965).  

Теоретик сценічного мистецтва, актор і режисер, педагог, почесний 

академік Російської академії наук (1917 р.), Академії наук СРСР (1925 р.), 

народний артист СРСР (1936 р.) Костянтин Сергійович Станіславський 

(1863–1938 рр.) народився в Москві в сім’ї потомствених фабрикантів і 

промисловців Олексієвих. У родині Олексієвих було дев’ять дітей, які, крім 

звичайних предметів, вивчали іноземні мови, танці та фехтування. Під час 

літнього відпочинку родина влаштовувала аматорські спектаклі в спеціально 

побудованому домашньому театрі – Олексієвському гуртку (Таланов, 1965). 

У 1881 р., після закінчення Лазаревського інституту східних мов, 

К. Станіславський став працювати в сімейній фірмі. Вдень він займався 

родинним бізнесом, а вечорами грав в Олексієвському гуртку. В січні 1885 р. 
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він узяв театральний псевдонім Станіславський. Разом зі співаком і 

педагогом Ф. Комісаржевським і художником Ф. Сологубом 

К. Станіславський розробив проект Московського товариства мистецтва і 

літератури, вклавши в нього значні власні кошти, а з 1891 р. став офіційним 

режисером у Товаристві мистецтв. За десять років роботи К. Станіславський 

став визнаним актором, якого порівнювали з кращими виконавцями 

імператорських театрів (Материалы о К.С. Станиславском, 1963). 

У 1898 р. К. Станіславський разом із театральним режисером і 

педагогом В. Немировичем-Данченком заснував Московський художній 

театр (МХТ), до трупи якого ввійшли актори Товариства мистецтва і 

літератури, а також учні В. Немировича-Данченка з Музично-драматичного 

училища Московського філармонічного товариства. К. Станіславський одним 

із перших у Росії запровадив на російській сцені принципи режисерського 

театру: єдність художнього задуму, що підпорядковує собі всі елементи 

спектаклю; цілісність акторського ансамблю; психологічна зумовленість 

мізансцен. Режисер намагався створити поетичну атмосферу вистави, 

передати «настрій» кожного епізоду, життєву достовірність образів, 

акторського переживання. З 1900-х рр. К. Станіславський став розробляти 

вчення про творчість актора, що згодом стало відомим як «система 

К. Станіславського». У 1912 р. спільно з режисером Л. Сулержицьким він 

організував при МХТ Першу студію, в якій проводив навчальні заняття за 

своєю системою. У 1918 р. К. Станіславського запросили створити при 

Большому театрі оперну студію, що незабаром стала самостійною, діставши 

назву Оперного театру студії імені К. Станіславського (нині Московський 

академічний музичний театр імені К. С. Станіславського і В. І. Немировича-

Данченка) (Таланов, 1965). 

Упродовж 1922–1923 рр. разом із трупою Московського художнього 

театру К. Станіславський знаходився на гастролях в Америці. У цей період 

режисер одержав замовлення на видання матеріалу про свою школу, 

результатом чого стала його книга «Моє життя в мистецтві», опублікована в 
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США (1924 р.) і в СРСР (1926 р.). У 1938 р. вийшов друком перший том його 

книги «Робота актора над собою». Актори, що залишилися за кордоном, 

стали активними пропагандистами театральної методики К. Станіславського 

в Західній Європі і в Америці (Таланов, 1965). 

Діяльність К. Станіславського в 1920–1930-ті рр. в Росії визначалася 

його бажанням відстояти традиційні художні цінності російського сценічного 

мистецтва. У 1929 р. він зосередився на теоретичних пошуках і педагогічній 

апробації своєї системи. У 1935 р. відкрив Оперно-драматичну студію, на 

базі якої пізніше був створений Московський драматичний театр імені 

К. С. Станіславського (1948 р.) (Таланов, 1965). 

Теоретичною і методологічною основою формування педагогічного 

артистизму стала система К. Станіславського – цілісна, науково обґрунтована 

теорія сценічного мистецтва та педагогічна система формування артиста. 

Основні положення цієї системи висвітлено в книгах «Робота актора над 

собою» (1926 р.) та «Моє життя в мистецтві» (1938 р.). Система 

К. Станіславського – це не лише театральна теорія, а й педагогічне вчення, 

оскільки вона досліджує природу творчого комунікативного впливу однієї 

людини на іншу або на групу людей, а також пояснює ґенезу творчого 

самопочуття, визначає шляхи управління ним, розкриває природу людської 

виразності й умови її розвитку. Система К. Станіславського складається з 

двох основних частин. Перша частина присвячена внутрішній і зовнішній 

роботі актора над собою – щоденному тренуванню артистичних здібностей, 

які сам педагог називав елементами творчості й до яких відносив 

привабливість, спостережливість, вразливість, пам’ять, темперамент, 

фантазію, уяву, внутрішній і зовнішній уплив, уміння перевтілення, гарний 

смак, кмітливий розум, відчуття внутрішнього й зовнішнього ритму й темпу, 

музикальність, щирість, безпосередність, самовладання, винахідливість, 

сценічність, а також гарний голос, виразні очі, обличчя, міміку, лінії тіла, 

пластику та інше. Це й є компоненти артистизму, якими має володіти вчитель 
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у взаємодії з учнями, тому відсутність хоча б однієї з перелічених ознак може 

послабити його педагогічний уплив (Топорков, 1950).  

К. Станіславський (1955) писав: «Внутрішня робота над собою полягає 

у виробленні психічної техніки, яка дозволяє артисту викликати в себе 

творче самопочуття, за якого до нього найлегше приходить натхнення. 

Зовнішня робота над собою полягає у приготуванні тілесного апарату до 

втілення ролі й точного передання її внутрішнього життя. Робота над роллю 

полягає у вивченні духовної сутності драматичного твору, того зерна, з якого 

воно постало і яке визначає його зміст, як і зміст усіх ролей у п’єсі» (c. 409). 

Отже, режисер уважав, що внутрішня робота актора над собою дозволяє 

йому викликати в себе творче самопочуття та натхнення, а зовнішня робота 

над собою полягає у підготовці «тілесного апарату» до передання 

внутрішнього стану. Основою акторської майстерності, на думку 

К. Станіславського, є вміння органічно діяти в ситуативних умовах. 

Аналогічно формується і педагогічний артистизм.  

Приділяючи значну увагу привабливості актора, К. Станіславський 

(1955) зазначає: «Чи знаєте ви таких акторів, яким варто лише з’явитися на 

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

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

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

чарівністю. Це незбагненна  привабливість усієї сутності актора, в якого 

навіть недоліки перетворюються на чесноти, які копіюються його 

шанувальниками і наслідувачами. Ця властивість називається «сценічною», а 

не життєвою чарівністю» (с. 234). Цю думку режисера підтримував І. Зязюн 

(2004), який, аналізуючи причини популярності багатьох учителів серед 

учнів, підкреслював, що чарівність – невід’ємна риса педагога, яка може не 

збігатися з життєвою, кінематографічною, телевізійною та навіть сценічною, 

це специфічно педагогічна чарівність. Важливо, щоб педагогічна чарівність 

викликала в учнів позитивні естетичні почуття. 
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Уважається, що сила чарівності вчителя полягає в тому ж, у чому й 

сила привабливості артиста, а саме – у відсутності фальші, в органічності 

поведінки, у щирості в ставленні до людини. Артистична чарівність учителя 

визначається його зовнішньою і внутрішньою привабливістю. Педагогічний 

артистизм – це духовні й фізичні якості особистості вчителя, що 

допомагають йому знайти контакт з учнями. Самобутність педагога, його 

неповторний внутрішній світ, чарівність у стані натхнення притягує до нього 

інших. К. Станіславський (1955) звертає увагу й на магічну силу виразу очей: 

«Слова були відсутні, окремих поглядів або окликів не було, міміки, рухів, 

дій – теж. Але були очі, погляд. Це пряме, безпосереднє відчуття в чистому 

вигляді, з душі – в душу, з очей – в очі або з кінців пальців, з тіла без 

видимих для зору дій» (с. 268). Виразу очей і погляду важливого значення 

надавав і сучасний фундатор педагогічної майстерності І. Зязюн (2004), який 

зауважував, що крім слів, голосу, інтонації в розпорядженні педагога є ще 

жест, ритміка тощо. Але найперше і найвагоміше – очі, адже саме вони 

насамперед допомагають учителю прикувати до себе увагу. 

К. Станіславський виділив такі стадії процесу спілкування актора з 

глядачем: вихід актора на сцену, розглядання присутніх, орієнтація, вибір 

об’єкта; підхід до об’єкта, привертання до себе його уваги; зондування душі 

об’єкта щупальцями очей; передання своїх «видінь» об’єктові; відгук об’єкта 

та обопільне опромінення душевних струменів (Смелянский, 1990). 

Друга частина системи присвячена внутрішній і зовнішній роботі 

актора над роллю, що завершується повним злиттям актора із роллю, 

перевтіленням в образ. Система К. Станіславського базується на п’яти 

основних принципах: принцип життєвої правди, принцип надзавдання, 

принцип активності фізичної дії, принцип органічності (природності) 

творчості, принцип перевтілення в образ (Смелянский, 1990).  

У книзі «Робота актора над собою» (1955 р.) педагог пропонує актору 

відштовхуватись у своїй роботі не від власного самопочуття, не від 

психічного стану, який мало підвладний волі й свідомості, а від логіки 
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фізичних дій, яка при правильному застосуванні здатна рефлекторно 

викликати відповідну логіку почуттів, упливати на підсвідомі психічні 

процеси. К. Станіславський радив своїм учням не очікувати почуттів, 

оскільки вони мимовільні, підсвідомі, а діяти відразу. Почуття, як 

стверджував педагог, з’являться в процесі дії – збудника сценічних почуттів, 

цих найважливіших поетичних відображень життєвих переживань 

(Станиславский, 1955).  

Від фізичних дій людського тіла до глибинних виявів людського духу – 

один з головних принципів акторського мистецтва. Метод фізичних дій є 

головним принципом системи К. Станіславського. Не випадково педагог 

говорив своїм учням, що той, хто виконує маленькі фізичні дії, знає вже 

половину системи. Сутність цього методу полягає у використанні фізичної 

дії, яка повинна відповідати певному емоційному стану і здатна спричиняти у 

людини необхідні емоції (Топорков, 1950). З цього приводу М. Лазарєв 

(1995) пише: «Почуття, як відомо, не з’являються за наказом волі й логічних 

роздумів, тому необхідний опосередкований маневр упливу на ті 

психофізіологічні механізми, які лежать в основі емоційного стану. Фізична 

дія людини, на думку К. Станіславського, і є тим шляхом непрямої дії, що 

дає можливість почуттям виринути з глибин нашої підсвідомості, 

вихлюпнутись у живі, динамічні емоції радісного збудження чи 

роздумливості, захоплення чи смутку, а то й у складній гамі протилежних 

почуттів, що створює певний емоційний стан людини. Дія вже сама по собі 

(на відміну від почуттів) може без особливих ускладнень контролюватись, бо 

працює (за П. Анохіним) система зворотної аферентації головного мозку: 

перш ніж зробити дієвий крок, мозок аналізує правильність попереднього і 

залежно від результатів або ж дозволяє зробити наступний крок, або ж 

вимагає повторити попередній і тим самим виправити допущену помилку. 

Система конкретних дій дозволяє швидко зосередитись на певній роботі, не 

відволікатись, входити таким чином у певний ритм потрібного актору чи 

вихователю стану» (с. 113).  
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Підкреслюючи значення активності в процесі педагогічної практики, 

К. Станіславський (1955) стверджував: «Наша сфера – активність, дія. Ми 

керуємося практикою, людським досвідом, життєвими спогадами, логікою, 

послідовністю, правдою, вірою. Створюючи логічну й послідовну зовнішню 

лінію фізичних дій, ми тим самим пізнаємо, що паралельно із цією лінією 

всередині нас народжується інша лінія – лінія логіки та послідовності наших 

почуттів. Внутрішні почуття непомітно для нас породжують дію, вони 

нерозривно зв’язані із життям цих дій» (с. 236–237).  

На думку С. Єлканова (1989), метод «фізичних дій» допомагає 

оволодіти кінестезією, культурою рухів, умінням розслабляти або 

напружувати потрібні м’язи, заспокоювати або збуджувати нервову систему 

тощо. Отже, головним засобом художнього образу в акторському мистецтві є 

дія, тобто вольовий акт людської поведінки, спрямований до певної мети.  

Метод фізичних дій є також ефективним засобом мобілізації творчого 

самопочуття педагога, допомагає стимулювати його творче натхнення і є 

рушійною силою в розв’язанні педагогічних задач. Звертаючи увагу на 

відмінності акторської та педагогічної дії, І. Зязюн (2004) писав: «Якщо 

акторська дія зумовлена літературним доробком драматурга, режисера, 

художника і самим актором, то педагогічна зумовлена життєвими потребами 

освіти і виховання особистості, а отже, й законами педагогічного впливу, що 

дають значний простір до імпровізації. Але й мають місце наслідування, 

перенесення, співпереживання, тому педагог для досягнення успіху повинен 

бути одноосібнім талановитим і драматургом, і літератором, і виконавцем» 

(с. 259).  

Однією з провідних ідей К. Станіславського є вчення про 

«надзавдання», що відображує основну творчу мету, заради якої створюється 

вистава і сценічний образ актора. Це кінцева мета, якої прагне досягти 

людина у своєму творчому пошуку. «Надзавдання» ролі – це ідея, яка 

впливає на творче самопочуття актора і надихає його, вона підпорядкована 

«надзавданню» вистави і «над-надзавданню» людини-артиста. Актор може 
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ввійти у творчий стан лише в тому випадку, коли в нього є головна мета – 

зрозуміти й реалізувати на сцені ідеї драматурга, викликати у глядачів 

відповідні думки та емоції. Процес роботи над будь-якою виставою 

поділяється на окремі частини, які мають свої завдання. Крім того, вистава 

має основну мету – «надзавдання», тобто провідну думку, головну ідею 

вистави, якій підпорядковуються всі інші завдання (Станиславский, 1955, 

с. 157–159).  

К. Станіславський (1955) наголошував на тому, що актор тільки тоді 

зможе перейти в дійсно творчий стан, коли у нього над усіма завданнями ролі 

виникає інша, більш висока задача – зрозуміти та реалізувати в дії ідеї 

автора, зіграти думки режисера, які його надихали, пробудити у глядача 

справжні почуття, змусити його співпереживати. «Надзавдання» весь час 

допомагає актору в його діяльності, тому К. Станіславський назвав 

надзавдання «світлою плямою», а конкретні завдання – «манками» 

(Станиславский, 1955, с. 164). 

К. Станіславський, як і А. Макаренко, вважав, що жодна дія, жодна 

думка педагога не може знаходитися осторонь головної мети (надзавдання), 

сформульованої автором. Як і А. Макаренко, К. Станіславський був 

прихильником активного виховання, завжди бачив перед собою конкретну 

мету, той зразок, ідеал, до якого він прагнув. Цілеспрямована і доцільна 

словесна й фізична дія були обов’язковою умовою всіх педагогічних і 

дидактичних починань режисера (Столович, 1999; Коллекция документов о 

жизни, 1984). З цього приводу слушно зауважував І. Зязюн (2004): «Ми ж у 

своїй педагогічній діяльності часто забуваємо про нашу надзадачу: для чого 

робимо, до чого прагнемо? По відношенню до різних стадій педагогічної 

творчості надзадача буде мати різні рівні, серед яких можна виділити три 

головних: загальна надзадача, яка показує відношення педагога до діяльності 

і розуміння його громадської зрілості. Етапні надзадачі: надзадачі окремого 

уроку, курсу в цілому та ін. Ситуативні надзадачі, які виникають у різних 

педагогічних ситуаціях» (с. 278).  
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На нашу думку, «надзавданням» діяльності вчителя може бути головна 

мета виховання і навчання, яку визначає сам педагог, осмислює її з погляду 

перспективи і цілеспрямовано її реалізує у навчально-виховному процесі. Як 

актор, так і вчитель мусять чітко знати, що надзавдання може бути досягнуто 

тільки шляхом реалізації часткових завдань. Учитель повинен знати, які 

методи, прийоми, засоби навчання слід використовувати, щоб досягти 

головної мети, тобто педагогічного «надзавдання».  

Головний принцип системи К. Станіславського – життєва правда, 

нічого приблизного, фальшивого. Правдивість почуттів актора і педагога 

протистоїть фальші, становлячи таку потужну силу, що спроможна не лише 

спричинити аналогічні переживання у глядачів або учнів, а й перетворювати 

людську душу, позитивно змінювати психологічну природу людини, 

активізувати її внутрішню енергію для досягнення творчих висот у житті й у 

професії. Щирі почуття та пристрасті людини відрізняються виразністю, 

яскравістю, естетичною привабливістю (Таланов, 1965).  

Б. Ананьєв, який викладав психологію в Ленінградському 

театральному інституті й досліджував уплив сценічного мистецтва на 

глядачів, одним із перших проаналізував процес сценічної творчості на 

основі наукової психологічної теорії. У статті «Досвід психологічної 

трактовки системи К.С. Станіславського» (1941 р.) психолог зазначив, що 

процес сценічного мистецтва є вольовим, свідомим процесом, який 

регулюється і має відбуватися в єдності з розумінням цілісності 

життєдіяльності людини, що відображається у вчинках, поведінці актора на 

сцені та відтворює реальну дійсність. У системі К. Станіславського 

Б. Ананьєв висвітлив одну з важливих методологічних проблем психології – 

проблему єдності та взаємозумовленості свідомості й діяльності в певних 

умовах (Ананьев, 1941).  

Розглядаючи проблеми індивідуального підходу в процесі розвитку 

особистості, Б. Ананьєв звертав увагу на те, що великий майстер російського 

театру К. Станіславський указував на два зла, яких повинен уникати як актор, 
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так і вчитель-вихователь у роботі над стилем своєї професійної поведінки: це 

«гра нутром» і «техніцизм» (Ананьев, 1941). Слід зауважити, що Б. Ананьєв 

(1941) рекомендував учителю не покладатися лише на настрій та інтуїцію, а 

вміти пояснювати секрет своєї успішної роботи та досягнень у практичній 

діяльності: «Аналізуючи свої дії, узагальнюючи досвід, плануючи свою 

роботу на основі загальних завдань виховання з урахуванням конкретних 

обставин, вихователь опирає свою діяльність на науково-педагогічну теорію і 

перетворює її на свідому, ідейно спрямовану творчу працю» (с. 34). 

Як і для А. Макаренка, для К. Станіславського був важливим «закон 

паралельної педагогічної дії». Набуття знань у всіх галузях культури і науки 

педагог уважав ефективним засобом виховання мислення, мови, естетичного 

схоплювання, естетичної активності, від яких залежить результат 

педагогічних досягнень (Смелянский, 1990). 

Режисер визначив етапи творчості актора: підготовчий, пошуковий, 

процес «переживання». Перший, підготовчий етап сам режисер визначив як 

процес «волі», коли артист готується до майбутньої творчості, збуджує в собі 

бажання творити, змушує себе захопитися мистецькими витворами та ін. На 

пошуковому етапі актор шукає в собі самому і навколо себе духовний 

матеріал для творчості. Етап процесу «переживання» допомагає актору 

створити у своїх думках внутрішній і зовнішній образ персонажу, коли він 

повинен поріднитися з чужим для нього життям, зробити його своїм власним. 

Згідно з положеннями системи К. Станіславського, актор, перевтілюючись у 

створюваний ним образ, немов би втрачає своє «Я» і стає «іншою людиною», 

і водночас демонструє власне ставлення до персонажу, не відходячи від 

тексту ролі (Станиславский, 1955).  

Ці етапи творчого процесу спостерігаються й під час підготовки 

вчителя до навчально-виховної діяльності: «прогнозування діяльності» – 

попереднє переживання вчителем наступного уроку, прогнозування реакції 

учнів на той чи той фрагмент уроку, прийомів упливу або методів навчання, 

пошук «манків» для пізнавальної активності учнів та їх творчої діяльності; 
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пошук «духовного матеріалу» – бажання зробити матеріал довершеним, 

яскравим, прагнення все зробити по-новому, на основі нового досвіду, нових 

відчуттів, нових знань; «захоплення матеріалом», яке стимулює бажання 

творити (Станиславский, 1955). 

К. Станіславський (1955) виділяє такі напрями розвитку акторського 

мистецтва, як дилетантизм, ремесло та переживання, яке вимагає правдивого 

втілення «життя людського духу ролі» за законами творчості і здатне 

впливати на почуття глядача. Театральний дилетантизм відкидає акторську 

техніку або методи роботи над роллю, актор сподівається на випадковий 

спалах таланту. Актори такого типу вважають, що система потрібна 

бездарам, вона не сумісна з натхненням і заважає акторському темпераменту. 

Другий напрям – це школа ремесла, яка зводить творчість до техніки, де 

процеси творчості підміняються театральними прийомами зображенням 

образів і пристрастей. Третій напрям – школа переживання, найбільш 

придатна для формування педагогічного артистизму, оскільки забезпечує 

вміння створювати оптимальний емоційний стан у потрібний час.  

Однією з найважливіших умов ефективної педагогічної діяльності 

вчителя та розвитку педагогічного артистизму є його володіння 

психологічним станом у процесі професійної діяльності, тому що свобода 

самовираження, відсутність страху, психічна рівновага, впевненість у собі не 

тільки підвищують його самоповагу, самооцінку, а й змушують інших 

поважати його, позитивно впливають на творчий процес і забезпечують успіх 

професійно-педагогічної діяльності. У стані творчого самопочуття вчитель 

досягає найкращих результатів у своїй діяльності, отримує найбільше 

задоволення від праці, заряджає всіх оточуючих своєю позитивною енергією 

(Станиславский, 1955).  

Дуже корисними для мобілізації творчого самопочуття вчителя є 

поради К. Станіславського (1955), який називав творчий стан актора ключем 

для розв’язання «надзавдання», розуміючи під цим такий стан актора на 

сцені, за якого у нього легше виникає натхнення. Природний, звичайний 
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акторський стан – це стан людини на сцені, при якому актор має зовнішньо 

показувати те, чого не відчуває всередині. Це той «акторський вивих», 

підкреслював К. Станіславський, при якому душа живе своїми щоденними 

спонуканнями, турботами про сім’ю, про насущний хліб, про дрібні образи, 

про успіхи та невдачі, а тіло в цей час повинно передавати найвеличніші 

пориви героїчних почуттів і пристрастей.  

Елементи творчого самопочуття К. Станіславський описав у книзі 

«Моє життя в мистецтві» (1938 р.), де пояснював своїм учням, що 

справжньому актору для того, щоб наблизити свій зовнішній і внутрішній 

стан до образу сценічного героя, недостатньо лише загримувати обличчя та 

відповідно одягтися, потрібна також духовна підготовка. На думку 

К. Станіславського, одним із головних елементів забезпечення творчого 

самопочуття є «духовний туалет», коли актор приходить за декілька годин до 

вистави, залишається на самоті у своїй гримерній, де починається повільне, 

поетапне входження у майбутній образ, входження в ту атмосферу, що буде 

оточувати артиста на сцені. Для цього він ще раз вчитується в текст ролі, 

шукає «виправдання» своїй першій появі на сцені, пробуджує в пам’яті 

асоціації, близькі до поведінки свого персонажу (Смелянский, 1990).  

У різних акторів існують свої особисті етапи «духовного туалету», свої 

методи. Не можна дати один готовий рецепт і вчителю, проте існують деякі 

загальні, універсальні засоби, які допоможуть мобілізувати його творче 

самопочуття. Вчителю потрібно спробувати чітко уявити собі майбутню 

діяльність, уточнити хід логічних міркувань, зосередитись на запланованому 

спілкуванні з учнями, згадати їхні обличчя, спрогнозувати їхні очікування. 

Другим елементом для створення творчого самопочуття є вміння говорити 

яскраво, образно, впевнено. Третій елемент творчого самопочуття, за 

К. Станіславським, – це тілесна свобода, тобто вміння вільно виражати своїм 

тілом те, що відчуває душа. Всі рухи тіла, як і кожне слово, мають бути 

цілеспрямованими. Четвертий елемент творчого самопочуття – повна 

зосередженість усієї  духовної й фізичної природи особистості, яка охоплює 
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не тільки зір, слух, а й усі п’ять людських почуттів. Незібраність і 

неуважність є ворогами педагога. П’ятий елемент творчого самопочуття 

пов’язаний із тим, що актор повинен вірити всьому, що діється навкруги, і 

головним чином тому, що він сам робить, а вірити можна тільки правді 

(Смелянский, 1990).   

К. Станіславський (1990) уважав, що процесу збудження творчого 

самопочуття може допомогти розвинена емоційна пам’ять: «Сила емоційної 

пам’яті має велике значення у нашій справі. Чим вона сильніша, гостріша і 

точніша, тим яскравіше й повніше творче переживання» (с. 238). Педагог 

підкреслював, що як у зоровій пам’яті воскресає давно забута річ, пейзаж або 

образ людини, так і в емоційній пам’яті оживають раніше пережиті почуття. 

Учителю емоційна пам’ять потрібна для накопичення професійно необхідних 

спостережень з метою відтворення необхідних емоцій і переживань у тій чи 

тій педагогічній ситуації. 

У контексті навчально-виховного процесу створити творче 

самопочуття вчителю допоможе «метод фізичних дій» К. Станіславського, 

який стверджував, що творче самопочуття може стати корисним лише тоді, 

коли стане нормою, звичайним станом людини. Урок – це своєрідна 

педагогічна п’єса, де вчитель виступає не тільки як автор сценарію, а й як 

актор і режисер. Режисура педагогічної дії – це вміння організувати 

педагогічний процес: знайти емоційну зав’язку на початку уроку, вміло 

використовувати методи й прийоми навчання й виховання, активізувати 

увагу учнів протягом усього уроку. Педагогічна режисура – це вміння 

взаємодіяти з особистістю і колективом, уміння створювати ситуації 

співтворчості, ситуації успіху, вміння підготувати стан співпереживання – 

свій і учнів, актуалізувати чуттєвий досвід учнів, уміння звернутися до їх 

особистісних почуттів («що ти відчув?», «які почуття тебе охоплювали?», «у 

чому це допомогло тобі розібратися?») (Таланов, 1965). 

Режисура педагогічної дії допомагає наповнити зміст уроку емоційно-

образною формою. Це можуть бути урок-вистава, урок-концерт, урок-діалог. 
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На уроці, де є педагогічна режисура, гармонійно поєднуються логічне 

викладання матеріалу та емоційна оцінка тієї чи тієї події, перехід від 

раціональних запитань (Що? Де? Коли?) до запитань, які потребують прояву 

емоційного ставлення до матеріалу (Чому? Як? Який?). Учитель яскраво 

показує своє ставлення до матеріалу, який викладає. Педагогічна режисура 

включає сукупність прийомів, які дозволяють «розіграти» урок за особливим 

сценарієм: драматизація, виконання ролей та ін. Це і наявність у режисурі 

уроку «експозиції», «зав’язки», «кульмінації», «інтриги» як засобів 

активізації пізнавальної активності учнів. Можна сказати, що в процесі 

педагогічної творчості вчитель виступає в трьох ролях: як драматург уроку – 

в ролі сценариста, як організатор-постановник – у ролі режисера, як 

викладач – у ролі актора, а діти є рівноправними учасниками педагогічної дії 

(Таланов, 1965). 

Першим етапом педагогічної режисури уроку, виховного заходу є 

наявність цілей. Створюючи задум уроку, вчитель формулює не тільки 

завдання уроку, а й «надзавдання». «Надзавдання» являє собою кінцеву мету 

уроку. Вчителю потрібно відповісти на запитання: «Чого я хочу досягти, 

сказати уроком?». Це головна ідея уроку. Для чого це необхідно – 

«надзавдання уроку» (Таланов, 1965). 

Другий етап педагогічної режисури уроку – створення його структури. 

Продумуються методи, прийоми, форми роботи з учнями. Педагог-режисер 

обирає з педагогічного арсеналу ті засоби, які допоможуть учням засвоїти 

новий матеріал. Педагог-актор повинен так використовувати ці засоби, щоб 

вони знайшли емоційний відгук в учнів. Таким чином, можна сказати, що 

педагогічна режисура тісно зв’язана з педагогічним артистизмом (Таланов, 

1965). 

Композиція розташування педагога в класі (мізансцена – від франц. 

mise en scene – розміщення на сцені) теж має значення. У театральному 

мистецтві під мізансценою розуміють розподілення місць на сцені. У 

педагогіці теж необхідна правильна організація робочого простору для 
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ефективного проведення уроку. Мізансцена – один із важливих компонентів 

режисерського задуму вчителя. У побудові мізансцен знаходять реалізацію 

тематика, зміст, емоційне наповнення уроку. Через мізансцену вчитель 

створює педагогічні умови, необхідні для ефективного проведення уроку 

(Букатов, 2001).  

На уроці дуже важливі такі невербальні засоби спілкування, як взаємне 

розташування педагога з учнями: відстань між ними, положення тіла, міміка, 

жестикуляція, погляд учителя. Класна кімната для вчителя як сцена для 

актора, тому ближній або великий план він використовує для повідомлення 

особливо важливого матеріалу, акцентування уваги учнів на інформації. 

Учитель має знаходитися в центрі класної кімнати, щоб приділяти увагу всім 

учням. Другий план менш індивідуалізований, ніж ближній, тому має назву 

групового. Усі інші плани віддалені від очей педагога і не можуть достатньо 

глибоко передати його почуття. Тому вчитель повинен виробляти в собі 

відчуття сценічної рівноваги, збалансованого відчуття простору 

(Букатов, 2001). 

Складовою педагогічного артистизму вчителя є педагогічна увага 

(переключення, зосередження на важливих об’єктах, певних фізичних діях, 

регулювання психічного стану). Майстерне володіння увагою є одним з 

найважливіших елементів професійної діяльності педагога. Психологи 

визначають увагу як зосередженість діяльності суб’єкта в певну мить на 

якомусь реальному або ідеальному об’єкті (це можуть бути будь-які події, 

образи, міркування), а також зосередження на декількох важливих об’єктах, 

певних фізичних діях, переключення уваги з одного об’єкта на інший, 

регулювання психічного стану. Проте людина не може рівномірно 

зосереджувати увагу на кількох об’єктах одночасно. Так і вчитель не може 

одночасно з однаковим рівнем уваги стежити за виразністю власної 

поведінки на уроці і за поведінкою всіх учнів. Йому треба вирішити, що саме 

має бути об’єктом уваги його творчого процесу і як зробити правильний 

вибір цього об’єкта. До об’єктів, які незалежно від волі вчителя або навіть 
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усупереч волі оволодівають його увагою, належать передусім учні. Поки 

увага прикута до учнів, її можна назвати зовнішньою. Як тільки об’єктом 

стає сам педагог, його власна поведінка, переживання, тоді увага стає 

внутрішньою, переключається на власну свідомість (Станиславский, 1955). 

Іноді буває так, що навіть досвідчений учитель не завжди здатен 

ефективно розподіляти свою зовнішню й внутрішню увагу: стежити за собою 

і за учнями; контролювати власну педагогічну поведінку, все бачити і все 

чути. Важливо, щоб педагогічний артистизм ґрунтувався на вмінні вчителя 

не тільки концентрувати свою увагу на об’єктах, а й уміти її розподіляти: 

тримати в полі зору всіх учнів, реагувати на ознаки їхньої втоми, бачити 

нерозуміння учнями навчального матеріалу, а також слідкувати за своєю 

позою, жестами, мімікою, поставою. Здатність швидко й легко заповнювати 

свою увагу об’єктами своєї діяльності потрібно розвивати у будь-якої 

людини, якщо вона прагне бути професіоналом у своїй справі. Не завжди 

робота буває цікавою, захоплюючою. Професійна справа може бути важкою і 

складною. Не кожен урок становить для вчителя інтерес, але ж на уроці все 

має бути захоплюючим, тому вчитель повинен навчитися зосереджувати 

свою увагу і тримати її неперервно (Станиславский, 1955).  

За словами К. Станіславського (1955), увага є «провідником 

почуття» (с. 73). Педагог уважав, що увага проявляється в спрямованості й 

зосередженості свідомості на певному об’єкті, а управління увагою є 

управлінням собою. Він запропонував чітку схему, за допомогою якої актор 

або педагог зможуть управляти своєю увагою, а через неї – своїми почуттями 

й поведінкою, К. Станіславський поділив увесь простір уваги на три кола. 

Велике коло – весь простір, який охоплює око. У театрі – це весь глядацький 

зал, у школі – весь клас. Середнє коло – коло безпосереднього спілкування зі 

своїми партнерами або групою учнів, сцена, клас. Мале коло – сам актор або 

педагог і найближчий простір, у якому він рухається й діє, його творче 

самопочуття. У повсякденному житті, як й у професійній діяльності, увага 

практично орієнтується на ці три кола (Станиславский, 1955). 
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Повчальними є спостереження К. Станіславського за творчою 

діяльністю Ф. Шаляпіна. Режисер зазначав, що основу акторського таланту 

співака становили вміння бачити, спостерігати, досліджувати життя оком, 

вухом, серцем і розумом художника, які беруть у життя необхідний для 

творчості матеріал. К. Станіславський зауважував, що для Ф. Шаляпіна лише 

суворий контроль допомагає бути чесним і переконливим. При виконанні 

пісень великий артист завжди спостерігав за собою немов би зі сторони. Як 

він сам зазначав, на сцені було два Шаляпіни: один грав, другий корегував дії 

першого, тобто завдяки високій концентрації уваги та вмінню охоплювати 

нею глядацький зал, сцену і власні дії у «три кола», він досягав так званого 

«феномену двійника», уявного роздвоєння (Станиславский, 1955). 

Вищою стадією уваги є активна зосередженість, коли увага переходить 

у захоплення об’єктом своєї діяльності. Педагогу потрібно навчитися 

створювати в собі цю стадію активного зосередження, яка допоможе 

забезпечити потрібні для педагогічної творчості умови. Активна 

зосередженість є психофізіологічною установкою вчителя. Тоді він 

спроможний тримати неперервну лінію уваги, він зосереджує увагу учнів і 

об’єднує їх позитивними почуттями. Це також допомагає переключити увагу 

з одного об’єкта на інший. Розрив незперервної лінії уваги – першопричина 

знищення творчого самопочуття вчителя. Тримати неперервну лінію уваги 

надзвичайно важко, якщо вчитель не готовий до виконання педагогічної дії, 

не розробив чіткої структури уроку, не збагнув тих чинників, за допомогою 

яких увага переключається з одного об’єкта на інший (Смелянский, 1990) . 

Однією зі складових педагогічного артистизму є педагогічна уява, яка 

відіграє важливу роль у творчій діяльності вчителя й розглядається як процес 

створення людиною образів, об’єктів на основі її досвіду. Рівень розвитку 

уяви зв’язаний із творчою активністю особистості. За словами 

К. Станіславського, уява повинна бути рухлива, активна, чутлива і достатньо 

розвинена. Визначаючи сутність і специфіку педагогічної уяви у творчому 

процесі вчителя, слід підкреслити, що вона являє собою єдність елементів 
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наукової і художньої уяви, оскільки спирається на педагогічну логіку, 

розв’язує інтелектуальні завдання, відзначається образністю й емоційністю. 

Педагогічна уява виступає як різновид образного педагогічного мислення і 

допомагає артистичному вчителю не тільки мислити образами, а й змістовно 

інтерпретувати ті чи ті фрагменти уроку. Творча уява допомагає вчителю 

прогнозувати можливі педагогічні ситуації уроку, а складність і 

різноманітність задач, що постають перед учителем, потребують прояву 

багатої педагогічної уяви. Уява дає вчителю змогу передбачити майбутню 

ситуацію, проектувати методи впливу в певній ситуації, прогнозувати 

можливі шляхи попередження або подолання конфліктної ситуації та ін. 

Можна визначити такі функції педагогічної уяви: аналіз педагогічної 

ситуації; пошук оптимального розв’язання педагогічних задач; передбачення 

результатів педагогічного впливу, почуттів і намірів учнів (Станиславский, 

1955).  

Розвинена уява необхідна вчителю також у процесі педагогічного 

спілкування, тому що для педагога важливо не тільки створювати уявлення, а 

й яскраво, емоційно передавати їх мовою. На думку К. Станіславського 

(1955), коли артист яскраво розфарбовує звуком та окреслює інтонацією те, 

чим живе всередині, він змушує бачити внутрішнім поглядом ті образи й 

картини, про які розповідають слова і які малює його творча уява. 

Уява дає можливість вчителю створювати задум уроку, його режисуру, 

планувати методи навчання й виховання, емоційно забарвлювати творчу 

взаємодію з учнями, дає змогу стати на позицію учня, проникнути в його 

стан, зрозуміти його почуття. Як свідчення цього згадаємо твердження 

І. Зязюна про те, що педагог мусить уявити всю ситуацію взаємодії з учнем, її 

просторову організацію, тривалість контакту; прогнозувати взаємодію з 

учнем, подумки відтворюючи попередні особливості спілкування в певному 

колективі. Потрібно емоційно зануритися в атмосферу майбутнього 

спілкування, використовуючи установку «Якби». Для розв’язання цих 

завдань учитель повинен мати розвинену увагу та уяву. Слід пам’ятати, що 
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прийом «Якби» був запропонований К. Станіславським з метою створення 

актором необхідного творчого настрою (Зязюн, 1989). 

Розглядаючи наявність спільних рис у педагогічній та акторській 

діяльності, український дослідник В. Моргун (1987) (1991 р.) зауважує, що 

мистецтво актора повинно бути соціальним, життєвим і лише потім 

театральним. Це, як він вважає, є справедливим і стосовно майстерності 

педагога. Учений визначає формулу педагогічної майстерності як 

моральність, компетентність і артистизм. Таким чином, основою 

педагогічного артистизму вчителя є цілісна педагогічна система, яка включає 

теоретичні знання психолого-педагогічних, мистецьких наук, методику 

викладання, педагогічну техніку, емоційно-моральні якості особистості 

вчителя у їх взаємозв’язаній єдності. 

Оволодіння педагогічним артистизмом дає можливість учителю 

вдосконалити свою педагогічну майстерність. Проте запозичення досвіду 

театральної педагогіки не означає ототожнення педагогічної діяльності з 

театральною: діяльність учителя, що базується на одночасному виконанні 

багатьох «ролей», вимагає системної підготовки з різних галузей знань, і в 

тому числі сценічної культури та акторської майстерності. Оволодіння 

вчителем методами сценічної дії допомагає встановити послідовність 

педагогічно доцільних упливів у процесі розв’язання педагогічних задач. 

У книзі «Педагогіка добра» (2000 р.) І. Зязюн (2000b) слушно 

зауважував, що творчість К. Станіславського, В. Немировича-Данченка, 

Л. Курбаса, Б. Брехта допомагає студентам і викладачам зробити курс 

педагогічної майстерності необхідним, захоплюючим, популярним. Він 

звертав увагу на те, що починається все з елементарної театральної вимоги: 

стати перед аудиторією та подивитися кожній людині в очі.  

Зазначимо, що театральною практикою накопичено цінний матеріал 

для розробки методик формування пізнавальних психічних процесів (уваги, 

уяви, фантазії, емоційної пам’яті, педагогічного мислення), індивідуальних 

рис і якостей особистості вчителя (педагогічної спостережливості, 
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емоційності, відчуття внутрішнього й зовнішнього ритму й темпу, голосу, 

вербальної сугестії, органічності, сценічності, педагогічної артистичності 

та ін.). Оволодіння «секретами» театральної майстерності допоможе вчителю 

сформувати уявлення про свої професійні здібності, створити позитивну 

«Я-концепцію», виробити індивідуальну програму розвитку педагогічної 

майстерності.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя радянського періоду 

характеризується реформаторськими та інноваційними процесами у навчанні, 

вихованні, управлінні загальноосвітньою школою. Домінуючими чинниками 

цього розвитку були соціально-економічні, ідеологічні й культурні потреби 

нової держави, що зумовлювали особливості розробки й реалізації нових 

освітніх завдань прогресивними педагогами та керівниками освіти Росії. 

Прогресивна педагогіка цього періоду спиралася на гуманістичні та 

демократичні підходи в освіті, на раціоналізаторські й творчі ідеї 

П. Блонського, А. Калашнікова, Н. Крупської, А. Луначарського, 

А. Макаренка, А. Пінкевича, В. Сороки-Росинського, С. Шацького та ін. 

Теоретичною основою оновлення змісту загальнопедагогічної підготовки 

вчителів стали ідеї трудової школи, вільного виховання, педології, соціальної 

педагогіки, педагогіки особистості. 

Історіографічний аналіз засвідчує, що в історії російської освіти та 

педагогічної думки інноваційні перетворення найбільш активно 

здійснювалися в 20-х – на початку 30-х років XX ст. Разом із тим цей 

історичний період характеризувався розвитком теорії та практики зарубіжної 

реформаторської педагогіки, що стала основою інноваційних зрушень у Росії.  

Доведено, що дослідження ідей зарубіжної реформаторської педагогіки було 

одним із провідних напрямів нової освітньої політики Росії і сприяло 
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розвитку течій світового реформаторського руху – педології, соціальної 

педагогіки, індивідуальної педагогіки, естетичного виховання, вільного 

виховання та ін. З’ясовано, що методична підготовка майбутніх учителів 

була орієнтована на формування готовності до використання інноваційних 

підходів реформаторської педагогіки в організації навчального процесу 

(наприклад, запровадження таких методів навчання, як Дальтон-план і метод 

проектів). Результатом творчої реалізації ідей зарубіжної реформаторської 

педагогіки стало поширення у процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів дослідницьких методів навчання – лабораторного, евристичного, 

екскурсійного тощо.  

Установлено, що в 20-х – 40-х рр. ХХ ст. у Росії постала проблема 

підвищення педагогічної майстерності вчителя засобами театрального 

мистецтва. У цей період з’являються студії з педагогічної майстерності, що 

зумовило розробку програм навчання майбутніх учителів педагогічної 

майстерності. Спеціально створені програми базувалися на використанні 

елементів театрального мистецтва і передбачали набуття студентами умінь 

образно висловлювати свої думки, володіти технікою мовлення, 

імпровізаційними здібностями, пластикою, мімікою, жестами, вдосконалення 

артистичних здібностей шляхом драматизації художніх творів тощо.  

Програми занять у художніх гуртках і студіях образотворчого 

мистецтва, музики та художньої мови, Інституті живого слова передбачали 

розвиток голосових, мімічних, пластичних, емоційних можливостей 

педагогів, були спрямовані на навчання самоконтролю та основних 

принципів сценічної поведінки. Слухачі оволодівали елементами 

педагогічної майстерності, технікою професійного спілкування. Розвитку 

педагогічної майстерності сприяли перші праці про сценічне мовлення, що 

розкрили основні методи роботи над сценічним словом, твори про систему 

розвитку художнього мовлення та закони звучного тексту, праці з 

художнього читання як засобу підвищення культури мовлення.  
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Значний поступ у впровадженні ідей педагогічної майстерності періоду 

20-х рр. XX ст. був здійснений шляхом уведення нових предметів 

естетичного циклу в практику професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

викладачів ВНЗ. Стався потужний прорив у галузі театрального виховання і 

театральної підготовки майбутнього вчителя. Елементи театрального 

мистецтва були включені в навчальні плани низки педагогічних вищих 

навчальних закладів Росії як самостійні дисципліни.  

Вагомий внесок у формування творчої особистості зробили діячі 

театральної педагогіки, актори, режисери, драматурги, педагоги. 

К. Станіславський, В. Немирович-Данченко, Є. Вахтангов, П. Єршов, 

В. Мейєрхольд, А. Макаренко, В. Шацька, С. Шацький, М. Чехов, 

М. Кнебель та інші діячі театрального мистецтва вивчали творчі здібності 

актора, акцентували увагу на драматичних діях учителя, його артистизмі.  

У педагогічній освіті тривала широка дискусія про сутність педагогіки 

як науки та мистецтва, обговорювалися питання про педагога-майстра, митця 

і педагога-ремісника. Було доведено, що в основі педагогічної майстерності 

лежать як природні задатки особистості, її талант, так і досконале володіння 

методикою навчання та виховання, що не залежить від талановитості 

вчителя.  

 

Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: 

Мільто, 2004c; Мільто, 2007; Мільто, 2009c; Мільто, 2012c; Мільто, 2012f; 

Мільто, 2012j; Мільто, 2013b; Мільто, 2016a; Мільто, 2016b. 
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РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

В СИСТЕМІ ОСВІТИ РОСІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

У розділі на основі аналізу й систематизації архівних джерел та 

спеціальної педагогічної літератури з’ясовано, що в педагогічному аспекті 

період 50-х  – 90-х рр. ХХ ст. був одним із найбільш яскравих і творчих 

періодів розвитку педагогічної майстерності. Він був пов’язаний із початком 

масштабної реформи російської освіти, яка здійснювалася в руслі значних 

змін у соціально-економічному, політичному і духовному житті держави й 

суспільства. Розглянуто процес інституційного оформлення педагогічної 

майстерності як навчальної та наукової дисципліни. 

 

 

4.1. Розробка теоретичних основ педагогічної майстерності в 

контексті професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя (50–

60-ті рр. ХХ ст.) 

 

Демократичні процеси радянського суспільства в період «відлиги» 

зумовили прийняття в 1954 р. Верховною Радою СРСР Закону «Про 

зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи 

народної освіти», на підставі якого була реалізована одна з масштабніших 

реформ освіти (Стенограмма совещания Министров, 1959). Для своєчасного 

забезпечення загальноосвітніх шкіл кваліфікованими вчительськими кадрами 

потрібні були якісні зміни у структурі професійної підготовки вчителів. 

Політичні й соціально-економічні перетворення в СРСР 50-х рр. ХХ ст. 

вплинули на реорганізацію змісту й структури вищої педагогічної освіти. 

Постановою Ради Міністрів СРСР «Про форми і терміни навчання у вищих 

навчальних закладах і про виробничу практику студентів» розпочалася 

перебудова університетської педагогічної освіти. Це знаходило своє 

практичне втілення у навчальних планах і програмах для студентів 
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педагогічних спеціальностей університетів, збільшувалася кількість годин на 

викладання педагогічних, психологічних і методичних дисциплін 

(Лебедев, 1987).  

З 1956 р. вчительські інститути, що готували фахівців з неповною 

вищою освітою, були реорганізовані в педагогічні училища. Педагогічні 

інститути були переведені на 5-річний термін навчання і почали готувати 

вчителів широкого профілю – для навчання учнів у 5–10 класах. Саме в цей 

період були створені фундаментальні праці, які заклали теоретичну основу 

розвитку педагогічної науки. У 1956 р. вийшла друком колективна праця 

«Педагогіка: підручник для педінститутів» за загальною редакцією І. Каїрова. 

Це був перший радянський підручник з педагогіки, де в розділі «Вчитель 

радянської школи» давалося визначення педагогічної майстерності як 

синтезу ідейної спрямованості, загальної культури, професійних знань і 

професійного досвіду вчителя (Каиров, 1956).  

У 50-ті рр. ХХ ст. відбувалося активне оволодіння основами 

педагогічної майстерності: у наукових публікаціях зростає увага до 

психологічних аспектів роботи педагога, поглиблюється розуміння сутності 

педагогічної майстерності, поширюється думка про неприпустимість її 

підміни лише практичними вміннями й навичками, професійною технікою, 

підкреслюється тривалість і багатоетапність формування педагогічної 

майстерності, підсилюється її зв'язок з творчістю, порушуються питання про 

особистісні якості педагога, усвідомлюється значення педагогічного такту, 

педагогічних здібностей, таланту, визначаються окремі компоненти в 

структурі педагогічної майстерності (Лавріненко, 2009b).  

У кінці 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. педагог, психіатр, медичний 

психолог, засновник Ленінградської школи психотерапії, професор, член-

кореспондент Академії наук СРСР Володимир Миколайович Мясіщев (1893–

1973 рр.) активно досліджував проблему розвитку особистості людини та 

людських здібностей. За дорученням В. Бехтерєва В. Мясіщев підготував до 

друку незавершену працю О. Лазурського «Класифікація особистостей». 
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Однією із фундаментальних праць В. Мясіщева (1935) є «Проблема 

особистості в психології і психопаталогії», яка і нині є найбільш ґрунтовним 

дослідженням з означеної проблеми. 

Не заперечуючи значну роль діяльності у формуванні професійної 

майстерності, В. Мясіщев (1960) підкреслював, що сама по собі діяльність 

для процесу формування якостей людини, які складають ядро особистості, 

може виявитися нейтральною, якщо між учасниками процесу діяльності не 

організовані стосунки співтворчості, співпраці, взаємодопомоги, 

колективності, якщо немає взаємовідношень, що збуджують моральні 

вчинки. Для підтвердження своєї наукової позиції вчений опирався на 

практичний досвід А. Макаренка: виключити особистість, ізолювати її від 

стосунків неможливо, «дефектні» взаємовідносини, в які буває включеною 

особистість, призводять до відхилень у її формуванні й навпаки – нормальні 

відношення сприяють розвитку морально та психологічно здорових якостей, 

що складають структуру особистості. Не принижуючи роль природних 

задатків та інших обумовлених якостей особистості у процесі формування її 

здібностей, учений постійно акцентував увагу на значенні створення для 

творчості сприятливих психологічних умов (Александров, 2009). 

Найбільший пріоритет у вивченні особистості В. Мясіщев віддавав 

професійній майстерності психолога, а також умілому застосуванню методу 

спостереження за поведінкою людини. Він наполегливо доводив, що при 

професійних спробах проникнути в індивідуально неповторну своєрідність 

певної особи тестові та об’єктивні психофізіологічні методики є лише 

доповненням до методів психобіографії, анамнезу і спостереження (Рабочие 

и подготовительные материалы, 1970).  

В. Мясіщев більше 20 років очолював Ленінградський науково-

дослідний психоневрологічний інститут імені В.М. Бехтерєва. Спільно з 

Б. Ананьєвим організовував навчання психології в Ленінградському 

державному університеті, де потім керував кафедрою психології. На 

лекційних заняттях професор знайомив студентів із закономірностями і 
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механізмами формування і розвитку таких складних психічних утворень, як 

особистість і її стосунки, характер і здібності. Учений розумів, що 

психологічна грамотність є однією з умов гармонізації взаємовідносин між 

людьми, зниження конфліктності і напруженості у процесі їх взаємодії. Як 

підтверджує аналіз архівних джерел, В. Мясіщев постійно працював над 

вдосконаленням навчальних посібників та підручників для студентів 

психологічних факультеті, активно пропагував психологічну науку, був 

одним із основних доповідачів на багатьох психологічних з’їздах, 

конференціях, симпозіумах як в Росії, так й за кордоном (Рукопись статьи 

проф. В. Н. Мясищева, 1935а; Рукопись статьи проф. В. Н. Мясищева, 

1935b). Його наукові праці перекладені іноземними мовами й надруковані у 

періодичних виданнях різних країн (Александров, 2009). 

У 50–60-х рр. ХХ ст. значна увага була приділена підвищенню ролі 

вищих навчальних педагогічних закладів у розвитку народного господарства 

і культури (Стенограмма совещания Министров, 1963). Експериментальним 

педагогічним центром Радянського Союзу в цей період став Ленінградський 

державний педагогічний інститут (ЛДПІ) імені О. І. Герцена. З метою 

розвитку у майбутнього вчителя основ педагогічної майстерності в інституті 

було переглянуто зміст загальнопедагогічної підготовки студентів та 

організацію роботи кафедр педагогіки і психології щодо керівництва 

педагогічною практикою у школах. Зміст практики визначався таким чином: 

первий курс (2-й семестр) – психологічні спостереження під час відвідування 

в позааудиторні години та під час позакласних заходів; 2-й курс – 

відвідування спецпрактикумів з організації групової роботи з учнями; 

виконання практичних завдань з курсу педагогіки; проведення виховних 

заходів тощо (Педагогический университет, 1997). 

Зазначимо, що саме у 50–60-х рр. в ЛДПІ імені О. І. Герцена був 

закладений міцний фундамент ленінградської науково-педагогічної школи. 

Розробка цілісної системи навчання студентів з предметів передбачала 

збагачення навчальних планів, програм, навчальних підручників і посібників. 
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Особлива увага приділялася якості і різноманіттю форм і методів навчальної 

роботи зі студентами, поєднанню лекцій і семінарських занять, проведенню 

лабораторних робіт і практики в школі. На всіх факультетах були 

організовані студентські гуртки, де актуальною була індивідуальна робота зі 

студентами, залучення їх до наукового пошуку (Педагогический 

университет, 1997). 

Із архівних джерел дізнаємось, що навчальний процес набував 

професійно-педагогічної спрямованості: на лекційних і практичних заняттях 

з педагогіки багато уваги приділялося узагальненню досвіду роботи 

передових шкіл, результатам діяльності кращих класних керівників. 

Практична підготовка майбутніх учителів забезпечувалася двома видами 

практики: педагогічною – з позакласної та позашкільної виховної роботи й 

педагогічною – зі спеціальності (Материалы по творческому 

сотрудничеству, 1957; Отчеты по творческому сотрудничеству, 1957).  

Педагогічна практика студентів розпочиналася з І курсу, на яку 

відводилося в два рази більше часу, ніж у попередній період. У кінці III курсу 

був уведений «літній семестр», що передбачав роботу майбутніх учителів в 

піонерських таборах. На випускному курсі студенти проходили педагогічну 

практику як стажери із звільненням від навчальних занять, що сприяло 

набуттю основ педагогічної майстерності майбутніми учителями (Алпатов, 

1960).  

Керували педагогічною практикою викладачі кафедри педагогіки і 

психології, на третьому курсі – викладачі, які розробляли авторські 

методики. Архівні джерела свідчать, що на третьому курсі студенти 

знайомилися з громадською роботою в школі, з роботою в різних типах шкіл, 

школах-інтернатах, школах з виробничим навчанням, з подовженим днем. 

Студенти четвертого курсу працювали в закріплених за ними класах 

(Отчеты по творческому, 1957).  

Новою формою для того часу були спільні засідання, конференції 

учителів шкіл і викладачів інституту. У цей період Координаційна рада 
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Академії педагогічних наук СРСР об’єднала педагогічні вищі навчальні 

заклади з метою подальшої наукової розробки проблем морального 

виховання школярів. Міжвузівські контакти зміцнювали й поглиблювали 

процес інтеграції наукового пошуку, активізували обмін новаторським 

педагогічним досвідом (Стенограмма заседания Ученого совета, 1958; 

Стенограмма заседания Ученого совета, 1959).  

Державна політика проголошувала курс на раціоналізацію структури 

педагогічних вищих навчальних закладів, професіоналізацію окремих 

інститутів, на укрупнення факультетів, реорганізацію вчительських 

інститутів та ін. У 1956 р. відбулося злиття 2-го Ленінградського державного 

педагогічного інституту іноземних мов з факультетом іноземних мов ЛДПІ 

імені О.І. Герцена з метою приведення підготовки вчителів у відповідність до 

шкільних потреб, а також укрупнення педагогічних вищих навчальних 

закладів. У серпні 1957 р. до складу ЛДПІ імені О.І. Герцена увійшов 

Ленінградський державний педагогічний інститут імені М. Покровського, що 

посилило підготовку педагогічних кадрів (Педагогический университет, 

1997).  

У травні 1956 р. був опублікований наказ Міністерства освіти РРФСР 

«Про проведення курсів підвищення кваліфікації учителів фізики при 

педагогічних інститутах і університетах». Фізико-математичний факультет 

ЛДПІ імені О. І Герцена готував учителів фізики і математики впродовж 

4 років. Необхідно відзначити, що на факультеті були спецгрупи, які 

готували вчителів фізики з правом викладання предмета із правом 

викладання французької та англійської мов. Термін навчання у спецгрупах 

становив 5 років. Факультет мав у розпорядженні всі необхідні засоби для 

підготовки сучасних учителів фізики: обладнані навчальні лабораторії та 

лабораторії для науково-дослідної роботи. На факультеті працював 

висококваліфікований професорсько-викладацький персонал: професори, 

доктори наук Г. Іванов, М. Косман, М. Маслов, С. Ізмайлов, Г. Зісман, 

І. Бронштейн та ін. Саме тому курси підвищення кваліфікації учителів фізики 



324 

 

стали проводитися в ЛДПІ імені О. І. Герцена, де слухачі мали можливість 

підвищити рівень педагогічної майстерності. У 1962 р. курси підвищення 

кваліфікації реорганізовано в факультет підвищення кваліфікації вчителів і 

працівників органів народної освіти на громадських засадах (Педагогический 

университет, 1997).  

З метою підвищення педагогічної майстерності вчителів-практиків 

викладачі ЛДПІ імені О. І. Герцена систематично читали лекції для вчителів 

сільських шкіл, проводили семінари, усні і письмові консультації. При 

обласному інституті вдосконалення учителів було організовано курси 

підвищення кваліфікації вчителів шкіл Ленінградської і Новгородської 

областей, відбувалися консультації з проведення шкільних олімпіад та ін. 

(Материалы по творческому, 1957). 

30 квітня 1957 р. були затверджені нові навчальні плани педагогічних 

інститутів з 5-річним терміном навчання. Прийом студентів у педагогічні 

інститути збільшився майже в півтора раза. У вищих навчальних закладах 

постала необхідність розширення профілю підготовки фахівців, 

упровадження нових спеціальностей. Тому в 1956 р. з’явився Наказ 

Міністерства вищої освіти СРСР «Про затвердження переліку факультетів і 

спеціальностей широкого профілю педагогічних інститутів країни». У квітні 

1957 р. у ЛДПІ імені О. І. Герцена був установлений новий перелік 

спеціальностей «широкого профілю»: російська мова, література й історія; 

російська мова, література й іноземні мови; російська мова, література, рідна 

мова й література; англійська й німецька мови; французька і німецька мови; 

математика і креслення; математика й фізика; фізика й основи виробництва; 

біологія, хімія і основи сільського господарства; географія, біологія; 

дефектологія, російська мова й література; дефектологія й математика 

(Педагогический университет, 1997).  

Варто зазначити, що практична підготовка майбутніх учителів була 

зв’язана з розвитком загальної культури педагогічних кадрів. На підставі 

Наказу Міністерства освіти РРФСР «Про заходи з поліпшення музичного 
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виховання учнів шкіл і студентів педагогічних інститутів» (1957 р.) в ЛДПІ 

імені О. І. Герцена на всіх факультетах був уведений факультативний курс 

хорового й сольного співу, а також проводилися факультативні заняття з 

навчання майбутніх учителів грі на музичних інструментах. Саме тоді з 

метою естетичного виховання, розвитку музично-хорової культури був 

створений інститутський студентський хор, який згодом отримав статус 

академічного. Пізніше, у 1964 р., за рішенням Міністерства освіти РРФСР 

був створений факультет громадських професій, завданням якого була 

підготовка кваліфікованих керівників шкільної позакласної роботи, що 

здійснювали естетичне виховання учнів засобами мистецтва, а також 

засобами спорту й туризму (Педагогический университет, 1997). 

Новою тенденцією діяльності педагогічних вищих закладів освіти у 50–

60-х рр. ХХ ст. була підготовка вчителів для початкової школи з вищою 

освітою. Наказом міністра освіти РРФСР «Про підготовку учителів 

початкової школи з вищою освітою» було запропоновано з 1 вересня 1957 р. 

відкрити факультети підготовки вчителів 1–4-х класів з чотирирічним 

терміном навчання. У ЛДПІ імені О.І. Герцена, в одному з перших ВНЗ 

Радянського Союзу, було відкрито відділення початкової школи з підготовки 

вчителів початкових класів з вищою освітою, що дозволило підвищити якість 

навчання й виховання в молодших класах (Педагогический университет, 

1997).  

Кафедра педагогіки й методики початкового навчання ЛДПІ імені 

О. І. Герцена мала авторитет серед аналогічних кафедр й стала провідною 

кафедрою країни. Співробітники кафедри А. Люблінська, Л. Додон, 

Т. Назарова, І. Фрейтаг, Т. Рамзаєва, М. Бантова, Г. Бельтюкова стали 

членами науково-педагогічних рад Міністерства освіти РРФСР, а потім – 

СРСР. Професори А. Люблінська і Т. Рамзаєва були обрані членами-

кореспондентами російської Академії педагогічних наук (Педагогический 

университет, 1997).  
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Вагомий внесок у розвиток ідей педагогічної майстерності здійснили 

викладачі кафедри, які одними з перших російських педагогів почали 

досліджувати проблему задачного підходу до розвитку професійної 

майстерності вчителя. Педагоги доводили, що ефективна педагогічна 

підготовка майбутнього вчителя потребує створення психолого-педагогічних 

умов, які дозволили б студенту ставити себе у певну професійну ситуацію, 

набувати навичок аналізу цієї ситуації, планувати цілі та результати, 

правильно оцінювати свої професійні можливості, бути готовим до 

прийняття відповідальних педагогічних рішень (Гребенкиной,  Байковой, 

2001).  

Невипадково в 1959 р. вийшов друком «Збірник задач і вправ з 

педагогіки» доцента кафедри педагогіки початкової школи Л. Додон (1959), 

де автор відзначала, що вчитель у навчально-виховному процесі розв’язує 

велику кількість педагогічних задач, тому професійна діяльність педагога 

розглядається як один із видів педагогічного мистецтва, що знаходить своє 

відображення в тому, як педагог розв’язує задачі, що виникають.  

Л. Додон (1959) зауважувала, що вирішити педагогічну задачу – 

означає дати оцінку певному факту, розкрити мотиви поведінки вихователя 

або вихованця, знайти вихід з тієї чи тієї психологічної ситуації, знайти 

найбільш правильний підхід до розв’язання педагогічної проблеми. Збірник 

задач активно використовувався на заняттях з педагогіки та отримав 

позитивні відгуки викладачів і студентів багатьох педагогічних навчальних 

закладів Радянського Союзу. Л. Додон однією з перших довела практичну 

значущість педагогічних задач у процесі професійної підготовки 

майбутнього вчителя й зробила логічні висновки, що ефективне розв’язання 

педагогічних задач потребує від учителя високого рівня педагогічної 

майстерності і є критерієм певного рівня професійної майстерності вчителя. 

Нова ідеологічна парадигма того часу посилила роль педагогіки як 

спеціальної дисципліни, яка була орієнтована на моральне виховання 
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майбутнього вчителя, що є важливою складовою загального рівня 

педагогічної майстерності.  

У 50–60-х рр. ХХ ст. сформувалася міцна ленінградська науково-

педагогічна школа. ЛДПІ імені О. І. Герцена став лідером російської 

педагогічної освіти. У працях Н. Кузьміної (1972), О. Щербакова (1980) та 

інших учених були зроблені важливі спостереження щодо змісту і рівнів 

педагогічної майстерності, умов її формування й розвитку, про взаємозв’язок 

майстерності й творчості в педагогічній діяльності.  

Фундаментальний внесок у наукове осмислення проблеми праці 

вчителя, його професійної підготовки, визначення психолого-педагогічних 

підходів до дослідження формування педагогічних здібностей і професійної 

майстерності вчителя здійснила доктор психологічних наук, професор, член-

кореспондент РАО, президент Академії акмеологічних наук, засновник 

Академії акмеологічних наук Ніна Василівна Кузьміна (Головко-Гаршина) 

(1923 р.).  

Н. Кузьміна – визнаний у науковому співтоваристві фахівець у галузі 

теорії та історії педагогіки, методології педагогічних досліджень, вивчення 

професійної майстерності педагога, автор теорії функціонування 

педагогічних систем. У 1947 р. вона закінчила літературний факультет ЛДПІ 

імені О. І. Герцена, упродовж усіх років навчання самостійно вивчала 

психологію і по закінченню інституту була рекомендована до аспірантури. У 

1950 р., після закінчення аспірантури Ленінградської філії Академії 

педагогічних наук РРФСР (сектор педагогічної психології) під керівництвом 

відомого психолога, академіка Академії педагогічних наук СРСР, 

Б. Ананьєва (1907–1972 рр.), Н. Кузьміна захистила кандидатську дисертацію 

з теми «Психолого-педагогічний аналіз труднощів і успіхів у роботі 

молодого вчителя початкових класів». Упродовж 1953–1954 рр. Н. Кузьміна 

працювала старшим викладачем психології в Ленінградському інституті 

вдосконалення вчителів, а також старшим викладачем кафедри педагогіки та 

психології Першого інституту іноземних мов. З 1954 р. почала працювати на 
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кафедрі педагогіки ЛДПІ імені О. І. Герцена. В 1965 р. захистила докторську 

дисертацію з теми «Психологічна структура діяльності вчителя і формування 

його особистості». У 1968 р. Н. Кузьміна отримала звання професора 

кафедри педагогіки і педагогічної психології ЛДПІ імені О. І. Герцена, 

керівником якої залишалася до 1984 р. (Бим–Бад, 2003). 

У своїй першій монографії «Формування педагогічних здібностей» 

(1961 р.) Н. Кузьміна визначила педагогічні здібності як індивідуальні, стійкі 

властивості особистості, що полягають у специфічній чутливості до об’єкта, 

засобів, умов педагогічної праці з формування якостей особистості 

вихованця. Оцінюючи здібності за рівнем педагогічної діяльності, 

Н. Кузьміна відзначила, якщо педагог, незважаючи на знання предмета й 

відповідальне ставлення до справи, не зміг опанувати педагогічної 

майстерності, це свідчить про складний шлях формування педагогічних 

здібностей. В умовах сучасної системи підготовки вчителів вони формуються 

в діяльності лише у найбільш обдарованих, у тих, чий вибір професії співпав 

із задатками (Кузьмина, 1961). 

У трактуванні Н. Кузьміної педагогічна система включає п’ять 

структурних елементів (цілі, навчальна інформація, засоби комунікації, учні і 

педагоги) і п’ять функціональних елементів (дослідницький, проектувальний, 

конструктивний, комунікативний, організаторський). Останні є 

функціональними компонентами індивідуальної педагогічної діяльності, що 

дозволяє говорити про п’ять великих груп загальних здібностей: гностичні 

(дослідження об’єкта, процесів і результатів власної діяльності, способів її 

перебудови на основі цього знання); проектувальні (способи проектування, 

розподіл задач у розрахунку на формування відповідних якостей особистості 

учня, знань, навичок, умінь, необхідних у його подальшій діяльності); 

конструктивні (способи композиційної побудови занять, які викликали б в 

учнів інтелектуальний, емоційний і практичний відгук); комунікативні 

(встановлення з учнями і розвиток педагогічно доцільних стосунків на основі 

завоювання в них авторитету й довіри); організаторські (включення учнів у 
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різні види діяльності, перетворення колективу в інструмент виховного 

впливу на кожну окрему особистість, спонукання до самовиховання, 

самоосвіти, саморозвитку). Оригінальність підходу Н. Кузьміної полягає в 

тому, що всі педагогічні здібності співвіднесені з основними аспектами 

педагогічної системи і визначаються як прояв особливої специфічної 

чутливості педагога (Кузьмина, 1961).  

Матеріали дослідження докторської дисертації Н. Кузьміної були 

покладені в основу її монографії «Нариси психології праці вчителя» (1967 р.), 

що в перекладі німецькою мовою витримала чотири видання. Автор 

відзначала, що зустрічаються вчителі, які, незважаючи на великий досвід 

роботи в школі, не можуть опанувати педагогічну майстерність. Ці вчителі не 

користуються авторитетом, працювати їм складно. Для таких учителів 

характерна відсутність педагогічної спрямованості, інтересу до дітей і до 

справи, невміння бачити в кожному учневі індивідуальне, особливе. 

Н. Кузьміна підкреслювала, що такі вчителі неспостережливі, їх судження 

про дітей поверхневі і статичні, вони не помічають їхнього розвитку, вони 

невинахідливі, у них погано розвинена педагогічна уява. Такі вчителі не 

ставлять перед собою великих завдань, не бачать подальших перспектив 

своєї діяльності і тому погано справляються з частковими задачами 

(Кузьмина, 1967).  

У 1969 р. Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти РРФСР 

була створена Головна рада з психологічних наук і психолого-педагогічних 

проблем вищої школи під керівництвом Б. Ананьєва. За його бажанням 

заступником була призначена Н. Кузьміна, яка пізніше продовжила справу 

свого вчителя, засновника ленінградської школи психологів і послідовника 

В. Бехтерєва. Новизна і міждисциплінарний характер досліджень 

Н. Кузьміної полягали в тому, що в центрі її уваги були проблеми 

підвищення якості педагогічної майстерності вчителя конкретної 

дисципліни: фізики, хімії, математики, історії, іноземної мови та ін. 

(Остапенко, 2008). 
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Значний внесок у розробку змісту і форм психологічної підготовки 

вчителя здійснив представник ленінградської наукової школи, доктор 

психологічних наук, професор, заслужений діяч науки РРСР Олександр Ілліч 

Щербаков (1908–1997 рр.). У 1931 р. О. Щербаков закінчив ЛДПІ імені 

О.І. Герцена, де навчався на факультеті промислової психотехніки і 

профорієнтації. Серед його вчителів були психолог і педагог, професор, 

доктор філософських наук, доктор педагогічних наук, керівник кафедри 

експериментальної психології О. Болтунов і один із засновників педагогічної 

психології, педології, психології особистості М. Басов. Наукова і педагогічна 

діяльність О. Щербакова розпочалася в 30-ті рр., коли вийшла його перша 

публікація «Профосвіта в плані профорієнтації в школі» (1931 р.). Упродовж 

1931–1934 рр. О. Щербаков навчався в аспірантурі. З 1946 р. наукова, 

педагогічна, адміністративна, громадська діяльність О. Щербакова була 

зв’язана з ЛДПІ імені О.Г. Герцена. Учений удосконалював зміст і форми 

психологічної підготовки майбутнього вчителя. Працюючи на посаді ректора 

інституту (1953–1964 рр.), О. Щербаков був ініціатором створення і 

співавтором серії професіограм учителя та розроблення «Вимог щодо 

професійної підготовки вчителя літератури» (Бим–Бад, 2003). 

Одним із найважливіших педагогічних форумів того періоду був 

Всеросійський з’їзд учителів (1960 р.). ЛДПІ імені О.І. Герцена на з’їзді 

представляв О. Щербаков. Будучи завідувачем кафедри психології (1964–

1988 рр.), він виступив ініціатором, співавтором і редактором двох 

навчальних посібників для вищих навчальних педагогічних закладів: 

«Практикуму з психології» (1971 р.), «Практикуму з вікової і педагогічної 

психології» (1987 р.). О. Щербаков одним із перших російських психологів 

розпочав досліджувати проблеми психологічних основ праці і особистості 

вчителя. У 1969 р. вийшла друком монографія «Формування особистості 

вчителя в процесі його професійної підготовки», яка одразу стала значною 

подією в науковому співтоваристві. Поряд з конструктивним, 

організаторським і комунікативним компонентами педагогічної діяльності, 
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вчений виокремив інформаційну, розвивальну, орієнтаційну, мобілізуючу, 

гностичну, дослідницьку функції (Бим–Бад, 2003). 

Першорядного значення О. Щербаков надавав інформаційній функції, 

яка базується на глибокому й вільному володінні навчальним матеріалом, 

методами та прийомами його викладання, майстерному володінні 

мистецтвом усного мовлення, а також знанні інших джерел інформації. 

О. Щербаков уважав, що реалізація інформаційної функції не буде 

ефективною, якщо вчитель не використовуватиме засоби контролю для 

організації зворотного зв’язку і корекції знань учнів. Орієнтаційна функція 

важлива для зорієнтованості в природному та соціальному середовищі. 

Мобілізаційні функції у професійній діяльності вчителя спрямовані на 

актуалізацію знань і життєвого досвіду учнів. Дослідницька функція вимагає 

від учителя наукового підходу до педагогічних явищ, уміння висувати 

гіпотезу, проектувати, проводити експеримент, аналізувати власний 

педагогічний досвід і досвід своїх колег, володіння навичками роботи з 

науковою джерельною базою. Реалізація гностичної функції надає 

професійній діяльності вчителя творчого характеру (Щербаков, 1967). 

На думку О. Щербакова (1967), розвивальна функція, що відображає 

єдність навчання, виховання та розвитку, забезпечує управління 

перцептивним, розумовим, емоційним, вольовим та іншими компонентами 

діяльності учнів. Учений зазначав, що послідовне здійснення вчителем 

розвивальна функції привчає учнів аналізувати, узагальнювати, 

класифікувати і систематизувати факти, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, засвоювати поняття, категорії, закономірності й усвідомлено їх 

використовувати, а також сприяє розвитку ідейно-моральних якостей 

особистості.  

Науковець досліджував психологічні аспекти проблеми вчителя, 

становлення його характеру, професійної майстерності, формування 

педагогічних умінь і навичок у процесі педагогічної діяльності. На думку 

О. Щербакова (1967), критеріями педагогічної майстерності вчителя є 
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освіченість, педагогічна ерудиція, професіоналізм, що проявляється в 

готовності та практичних уміннях розв’язувати завдання навчання, 

виховання й розвитку школярів.  

Варто зауважити, що О. Щербаков, який одним із перших радянських 

психологів почав досліджувати психологічні основи праці вчителя, вважав, 

що праця вчителя – це повсякденний пошук, сміливий експеримент, що 

потребує від нього глибоких роздумів. На думку вченого, дослідницька, 

конструктивна, організаційна, комунікативна функції діяльності вчителя 

тісно взаємодіють між собою у процесі цілеспрямованої творчої діяльності. 

Учений зазначав, що педагогічна майстерність – це не лише синтез 

педагогічних знань, умінь і навичок, а включає методичне мистецтво і 

особистісні якості вчителя (Щербаков, 1967). 

Для періоду 50–60-х рр. ХХ ст. характерні реформаційні зміни системи 

освіти і професійної підготовки вчителя. Підвищував статус учителя Указ 

Президії Верховної Ради СРСР від 29 вересня 1965 р., згідно з яким було 

введено День учителя, який відзначається в першу неділю жовтня. З 1994 р. 

Росія відзначає День вчителя 5 жовтня одночасно зі Всесвітнім днем 

учителів.  

Всесоюзний з’їзд учителів (1968 р.) утвердив Статут загальноосвітньої 

школи. У статті 32 Статуту були сформульовані і закріплені основні вимоги 

до вчителя. Згідно з цим документом учитель повинен піклуватися про 

здоров’я учнів, вивчати їхні індивідуальні особливості, підтримувати зв’язок 

з батьками; постійно підвищувати власну педагогічну майстерність 

(Народное образование, 1974).  

Вагомий внесок у розвиток педагогічної майстерності вчителя здійснив 

випускник ЛДПІ імені О. І. Герцена (1927 р.), психолог Дмитро Федорович 

Самуйленков (1895–1962 рр.). У 1930 р. Д. Самуйленков очолив кафедру 

психології Смоленського державного педагогічного інституту, якою керував 

до 1938 р. Учений створив психофізіологічну лабораторію, розробив 

психотехнічний інструментарій і методики з педологічного і особистісного 
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виміру здібностей і можливостей як індивіда, так і групи осіб (Бим–Бад, 

2003). У монографії Д. Самуйленкова «Майстерність, педагогічний такт і 

авторитет учителя» (1959 р.), яка отримала широке визнання в науковому 

середовищі й серед учителів-практиків, аналізуючи феномен образу вчителя, 

науковець зазначив, що основними складовими педагогічної майстерності є: 

морально-політичні погляди, культура поведінки, особистісні психологічні й 

педагогічні риси (Самуйленков, 1959).  

Конкретизуючи характеристику педагогічної майстерності вчителя, 

вчений виділив такі якості особистості педагога, як любов до дітей і до своєї 

професії, знання вікових й індивідуальних особливостей учнів, педагогічний 

оптимізм. Д. Самуйленков (1959) уважав, що характер учителя впливає на 

учнів, а його життя й діяльність слугують для них прикладом для 

наслідування. У 1961 р. вийшло друком друге, доопрацьоване видання книги 

Д. Самуйленкова «Майстерність, педагогічний такт і авторитет учителя», де 

було науково обґрунтовано не лише поняття «педагогічна майстерність», а й 

поняття «етика», «педагогічний такт» і «авторитет учителя» як важливі 

складові педагогічної майстерності (Самуйленко, 1961).  

У підручнику «Педагогічна майстерність» за редакцією І. Зязюна 

зазначено, що «швидкість набуття майстерності не регламентується лише 

накопиченням професійних знань... Є індивідуальні передумови успішної 

діяльності, стимулятори професійного зростання – здібності, що є третім 

елементом у структурі педагогічної майстерності» (Зязюн, 2008, с. 28).  

Перші класифікації педагогічних здібностей були розроблені 

представниками московської наукової школи, психологами М. Левітовим 

(1964) і Ф. Гоноболіним (1962), які розкривають їх через дію, уміння 

відповідно до вимог до професійної діяльності вчителя. Ім’я психолога, 

фахівця в галузі педагогічної і вікової психології, психології праці, доктора 

психологічних наук, професора, заслуженого діяча науки РРФСР Миколи 

Дмитровича Левітова (1890–1972 рр.) було широко відоме не лише в 

радянській психології, а й у світовій психологічній науці. Наукові праці 
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вченого перекладені німецькою, чеською, польською, румунською, 

китайською, японською та іншими іноземними мовами.  

Упродовж 1938–1959 рр. М. Левітов завідував лабораторією в Інституті 

психології АПН РРФСР, де захистив докторську дисертацію на тему 

«Проблеми характеру в психології» (1944 р.). У 40–50-х рр. М. Левітов 

опублікував праці в галузі вікової і педагогічної психології на допомогу 

шкільним учителям: «Нариси педагогічної психології» (1946 р.), «Психологія 

старшого школяра» (1955 р.), «Питання психології характеру» (1952 р.), 

сприяв активізації досліджень у галузі психології праці, ліквідованої в 

1936 р. одночасно з педологією (Шеляховская,  Дашкевич, 1990).  

Роботу в науково-дослідному інституті М. Левітов постійно поєднував 

з викладацькою діяльністю у вищих педагогічних закладах м. Москви: 

професор кафедри психології МДПІ імені В.І. Леніна (1946–1958 рр.), 

працював на посаді професора в міському педагогічному інституті 

імені В.П. Потьомкіна (1958–1960 рр.). З 1960 р. основним місцем роботи 

М. Левітова був Московський обласний педагогічний інститут імені 

Н.К. Крупської (1959–1971 рр.), де вчений керував кафедрою психології. 

Йому було присвоєно звання заслуженого діяча науки РРФСР (1964 р.) 

(Шеляховская,  Дашкевич, 1990). 

До визначних праць ученого належать монографія «Психічні стани 

людини» (1964 р.), що на той час була єдиною в радянській психології 

фундаментальною роботою, присвяченою проблемі психічних станів, їх 

сутності, динаміці і ґенезі. Навчальний посібник для вчителів «Психологія 

праці» (1963 р.) став першим у радянській психології, в якому представлено 

систематичний науковий виклад курсу психології праці.  

Варто зауважити, що М. Левітов писав про необхідність для творчості 

вчителя певного психічного стану й підкреслював, що така психологічна 

установка вчителя робить його сприйнятливим до найтонших проявів добрих 

можливостей дітей і дорослих; до допитливості, розвитку свідомості, 

інтересів, схильностей, здібностей дітей. Значною перешкодою для творчості 
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М. Левітов вважав страх перед аудиторією, зневіра і пригніченість. Учений 

звертав увагу на те, що здолати цей стан невпевненості допомагає вчителю 

виховання волі, що виявляється у самокерованості, зосередженості, умінні 

аналізувати й управляти своїм настроєм, у легкості, веселості, бадьорості 

(Шеляховская,  Дашкевич, 1990). 

Майстерність учителя потребує розвинених педагогічних здібностей. 

Здібності – це індивідуально-психічні особливості людини, що проявляються 

в діяльності і є умовою успішності її виконання. Від здібностей залежить 

швидкість, глибина, легкість і міцність процесу оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками. М. Левітов під педагогічними здібностями розумів 

якості, що мають відношення до різних сторін особистості вчителя і є 

умовами успішного виконання педагогічної діяльності. Учений визначив 

п’ять провідних педагогічних здібностей вчителя: уміння передавати дітям 

знання у стислій та цікавій формі; здатність розуміти учнів, що базується на 

спостережливості; самостійний і творчий склад мислення; винахідливість або 

швидке й точне орієнтування; організаторські здібності, необхідні для 

забезпечення системи роботи як самого вчителя, так і для створення 

колективу учнів (Левитов, 1964). 

На межі 50–60-х рр. ХХ ст. помітний внесок у характеристику образу 

вчителя зробив психолог, фахівець у галузі педагогічної психології та 

психології особистості вчителя, психології учительської праці Федір 

Никандрович Гоноболін (1901–1975 рр.), який основну увагу приділяв 

аналізу професійно обумовлених провідних якостей особистості педагога. 

Виконуючи дослідження під керівництвом Б. Теплова, вчений поділив якості 

вчителя на власне педагогічні здібності й властивості, що супроводжують їх. 

Розвиваючи і деталізуючи зміст основних педагогічних здібностей, 

визначених М. Левітовим, учений розробив авторську класифікацію 

педагогічних здібностей і об’єднав їх у групи (Бим–Бад, 2003). 

Ф. Гоноболін (1962) уважав, що проблема педагогічних здібностей – це 

проблема особистості вчителя, і обґрунтував положення про взаємозв’язок 
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педагогічних здібностей з якостями особистості. У «Книзі про вчителя» 

(1956 р.) Ф. Гоноболін на основі наукових спостережень за професійною 

діяльністю вчителів, узагальненням передового педагогічного досвіду 

висвітлив низку важливих і необхідних якостей педагога, що охоплюють 

світоглядні, пізнавальні, емоційно-вольові характеристики, а також основні 

види педагогічної діяльності та їх властивості – «педагогічні здібності», які 

розглядав як особливий вид обдарованості вчителя (Гоноболин, 1965). 

Варто зауважити, що Ф. Гоноболін запропонував власне трактування 

такого важливого для розвитку педагогічної майстерності поняття, як 

«педагогічна креативність», серед складових якої виокремив здатність 

бачити, ставити і розв’язувати педагогічні задачі, уміння орієнтуватися в 

педагогічних ситуаціях, передбачати результати своєї педагогічної дії. На 

думку вченого, особливістю педагогічної творчості, невід’ємною складовою 

педагогічної майстерності є те, що творчим є не лише процес пошуку 

розв’язання педагогічної задачі, а й реалізація цього рішення, що залежить 

від індивідуально-особистісних особливостей учителя (Гоноболин, 1965). 

Певною новизною «Книги про вчителя» були положення про 

моральний стан радянського педагога, специфіку розвитку його пізнавальних 

інтересів, особливостей інтелекту, волі. Всі якості особистості, необхідні для 

успішної діяльності вчителя, Ф. Гоноболін пропонував поділити на дві групи. 

До першої групи належали загальноособистісні якості вчителя, основними з 

яких Ф. Гоноболін уважав вольові якості, характер, інтереси та схильність до 

педагогічної праці. Учений підкреслював, що для ефективної праці з дітьми 

потрібно мати вольові якості: терпіння, завзятість, наполегливість і 

послідовність педагогічних дій. Друга група включала педагогічні 

організаторські здібності, мовлення вчителя, педагогічне спілкування та ін. 

(Гоноболин, 1965).  

У праці «Психологічний аналіз педагогічних здібностей» (1962 р.), що 

вийшла друком за редакцією М. Левітова й В. Крутецького, Ф. Гоноболін 

визначив дванадцять провідних педагогічних здібностей і об’єднав їх у 
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групи: дидактичні здібності, необхідні для пошуку навчального матеріалу із 

різних джерел (передача знань у стислій і цікавій формі, здатність робити 

навчальний матеріал доступним учням і зв’язувати його із життям); 

рефлексивно-гностичні (розуміння вчителем учня, творчість у роботі, 

спостережливість, увага, інтерес до дітей); інтерактивно-комунікативні 

(педагогічно-вольовий уплив на дітей, педагогічна вимогливість, 

педагогічний такт, здатність організовувати дитячий колектив); експресивні 

здібності, що реалізуються у мовленні вчителя (змістовність і яскравість 

мовлення, його образність і переконливість) (Гоноболин, 1962).  

У структурі особистості вчителя поряд із педагогічними здібностями 

Ф. Гоноболін виокремив ще більш загальну властивість, яку називає 

педагогічною спрямованістю особистості, до якої входять переконаність, 

цілеспрямованість і принциповість, яка впливає на професійну майстерність 

учителя. Він уважав, що для вчителя-майстра притаманні таки риси, як: 

почуття нового, жага до вивчення життя, ентузіазм, винахідливість, здатність 

до самоаналізу, гнучкість мислення, здатність зв’язувати навчальний 

матеріал із життям, адекватність стилю діяльності відповідно до якостей 

особистості. Ф. Гоноболін виокремив також загальноособистісні властивості, 

що забезпечують ефективність педагогічної дії вчителя: переконаність, 

цілеспрямованість, принциповість (Гоноболин, 1962).  

Ф. Гоноболін (1962) писав: «Учитель має бути здатний розуміти дітей, 

бачити в них і погане, й хороше, відчувати, як вони сприймають навчальний 

матеріал, об’єктивно оцінювати їхні знання й здібності, працювати творчо, 

успішно передавати знання іншим, добре володіти мовою, вміло 

організовувати учнів, володіти дитячим колективом, проявляти педагогічний 

такт, заряджати дітей своїм ентузіазмом, любов’ю до справи, добре володіти 

собою, управляти своїми почуттями і поведінкою» (с. 244). Отже, вчений 

визначив такі професійно-особистісні особливості вчителя-майстра: 

спроможність розуміти учня, доступно викладати матеріал, переконувати 

людей, зацікавлювати учнів, швидко реагувати на педагогічні ситуації і 
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гнучко поводитися в них, передбачати результати своєї роботи, мати 

організаторські здібності, здатність до творчої роботи.  

Одним із провідних російських фахівців у галузі вікової і педагогічної 

психології був Вадим Андрійович Крутецький (1917–1991 рр.). Педагогічну 

діяльність він розпочав у 1941 р. після закінчення факультету економічної 

географії Московського державного університету. У 1950 р. В. Крутецький 

закінчив аспірантуру Інституту психології АПН СРСР, і після успішного 

захисту кандидатської дисертації його залишили працювати в інституті, 

якому вчений присвятив близько 30 років, 20 з яких очолював лабораторію 

здібностей, 16 років був заступником директора з наукової роботи (Бим–Бад, 

2003). 

Предметом особливої наукової уваги вченого, послідовника ідей 

Б. Теплова була психологія здібностей. У 1968 р. його монографія 

«Психологія математичних здібностей школярів» була відзначена Першою 

премією АПН СРСР і надрукована у США, Англії, Японії та інших країнах 

(Дубровина, 2017).  

Останні роки життя В. Крутецький був професором кафедри психології 

Московського державного університету імені В.І. Леніна. Під його 

керівництвом успішно досліджувалися проблеми здібностей учителя, 

вивчалися сутність, структура загальних і спеціальних педагогічних 

здібностей, умови їх формування і розвитку у студентів вищого 

педагогічного навчального закладу, розроблялися методи їх діагностики 

(Дубровина, 2017). 

Учений представив педагогічні здібності у найбільш узагальненому 

вигляді, визначив і охарактеризував дев’ять груп здібностей: дидактичні – 

уміння передавати учням навчальний матеріал так, щоб він був доступним, 

зрозумілим і цікавим для учнів; академічні – здібності до відповідної галузі 

наук (математики, фізики, літератури та ін.). Майстерний учитель має знати 

предмет не лише в обсязі навчального курсу, а значно ширше й глибше, 

постійно стежити за відкриттями у своїй науці, здійснювати посильну 
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дослідницьку роботу. Перцептивні здібності – здатність проникати у 

внутрішній світ учня, психологічна спостережливість. Мовленнєві здібності – 

здатність ясно й чітко висловлювати свої думки, почуття за допомогою мови, 

а також міміка й пантоміміка. Організаторські здібності – це уміння 

організувати колектив учнів, а також правильно організувати власну роботу. 

Авторитарні здібності – здатність безпосереднього емоційно-вольового 

впливу на учнів, уміння на цій основі завойовувати в них авторитет. 

Комунікативні здібності – здібності до спілкування з дітьми, уміння знайти 

правильний підхід до учнів, установити з ними доцільні з педагогічного 

погляду взаємовідносини, наявність педагогічного такту. Прогностичні 

здібності – педагогічна уява, передбачення наслідків своїх дій, проектування 

виховання особистості учня, вміння прогнозувати розвиток певних якостей 

вихованця; здатність до розподілу уваги одночасно між декількома видами 

діяльності. Учитель-майстер уважно стежить за змістом і формою викладу 

матеріалу, за розвитком своєї думки (чи думки учня), водночас тримає в полі 

уваги всіх учнів, чуйно реагує на вияви стомлення, неуважності, нерозуміння 

і нарешті – стежить за власною поведінкою (поставою, мімікою, 

пантомімікою, ходою) (Крутецкий, 1991).  

В. Крутецьким і його учнями були виявлені і описані спеціальні 

педагогічні здібності, зумовлені специфікою предмета, що викладається. 

Наприклад, для вчителя праці потрібні такі спеціальні здібності, як: технічне 

мислення, технічна уява, технічна спостережливість, технічна пам’ять, 

комбінаторна здатність, технічна вправність, почуття практичної доцільності 

та ін. Спеціальні педагогічні здібності вчителя російської мови і літератури 

включають: засадничі здібності (емоційна виразність і культура мовлення); 

літературні здібності (поетичне сприйняття дійсності, відтворювальна уява 

(образне мислення); лінгвістичні здібності (здатність аналізувати мовні 

явища, лінгвістична спостережливість і лінгвістична пам’ять); здібності до 

викладання літератури (здатність до світоглядної інтерпретації літературного 

твору, здатність до сприйняття й розкриття художніх особливостей 
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літературного твору, до його аналізу); здібності до викладання російської 

мови (здатність виділяти істотне в мовних явищах, створювати проблемні 

ситуації, здатність до методичної різноманітності) (Крутецкий, 1991).   

Спеціальні педагогічні здібності вчителя історії зв’язані, по-перше, з 

особливостями сприйняття історичного матеріалу школярами; по-друге, зі 

специфікою роботи з історичними джерелами. Учителеві необхідно 

передбачати можливості помилкового сприйняття учнями історичних подій і 

попередити ці помилки; використати можливості навчально-історичного 

матеріалу в ідейно-моральному вихованні учнів на уроках історії; уміти 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між історичними фактами, 

подіями, явищами; уміти працювати над історичними документами на уроці, 

з картами тощо. Спеціальні педагогічні здібності вчителя математики 

передбачають наявність широкого математичного кругозору, абстрактного 

мислення, математичного стилю вияву думки, просторової уяви, 

математичної інтуїції, математичної пам’яті, обчислювальних здібностей та 

інших якостей (Крутецкий, 1991). 

Класифікації здібностей М. Левітова, Ф. Гоноболіна, В. Крутецького, 

представників московської наукової школи, за змістом включають багато 

особистісних якостей, розкриваються через певні дії, уміння згідно з 

вимогами до професійної діяльності вчителя. Слушним є твердження 

І. Зязюна (2004) про те, що набуття майстерності не регламентується лише 

накопиченням знань, розвиткові професійного зростання сприяють 

педагогічні здібності. 

Отже, ретроспективний логіко-системний аналіз сприяв визначенню 

основних методологічних підходів до науково-теоретичних досліджень 

розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя у 50–60-х рр. ХХ ст. й 

засвідчив, що в цей період наукові дослідження з педагогічної освіти були 

присвячені переважно вивченню особистості вчителя. Проблеми педагогічної 

майстерності трактувалися в контексті аналізу професійної діяльності 
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вчителя, у зв’язку з особистісними та професійними якостями вчителя, 

психологічними й евристичними аспектами педагогічної праці.  

Аналіз наукових досліджень з проблеми педагогічної майстерності 50–

60-х рр. ХХ ст. засвідчив, що педагогічна майстерність учителя розглядалася 

як основа для розв’язання педагогічних задач (Л. Додон, Н. Кузьміна та ін.); 

як володіння професійними знаннями, вміннями й навичками, що дозволяють 

фахівцю успішно досліджувати педагогічну ситуацію, формулювати 

професійні задачі та успішно їх розв’язувати відповідно до цілей.  

Варто зауважити, що саме в означений період психологи й педагоги 

почали зв’язувати педагогічну майстерність з педагогічною творчістю, 

вважаючи її невід’ємною умовою розвитку професійної майстерності 

вчителя, яку характеризували як пошук нових, нестандартних способів 

розв’язання педагогічних завдань, знаходження оригінальних, оптимальних, 

раціональних прийомів творчої взаємодії вчителя з учнями та їх реалізація у 

професійній діяльності.  

Здійснений аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що в цей 

період з’являються наукові дослідження (Л. Додон, Н. Кузьміна, 

Д. Самуйленков, О. Щербаков та ін.), присвячені питанням професійної 

підготовки вчителя, психологічним і евристичним аспектам педагогічної 

праці, особистості вчителя, де акцентувалась увага на вивченні проблем 

педагогічної майстерності, педагогічного такту, завдяки чому збагатилися 

науково-теоретичні уявлення про сутність і зміст, ознаки та структуру 

професійної майстерності вчителя.  

 

 

4.2.Новаторство як вищий рівень професійної майстерності вчителя  

 

Серед тенденцій розвитку загальноосвітньої школи 50-х–60-х рр. 

XX ст. в Росії провідною була демократизація шкільного життя, яка зумовила 

гуманізацію загальної середньої освіти, зорієнтувала діяльність школи на 
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практику, проявилася в політехнізації навчального процесу і розвитку ідей 

трудового виховання. Основою для реформ послужило послаблення 

авторитаризму в країні, проникнення в педагогічну науку і практику 

новаторських ідей і встановлення контактів із зарубіжними країнами. У 

суспільстві відбувається рух «шістдесятників», створюються неформальні 

об’єднання творчої інтелігенції, серед яких були також педагоги, вчені, що 

популяризували демократичні й гуманістичні цінності (Стенограмма 

Всероссийского совещания, 1961; Переписка с Министерством просвещения, 

1962; Стенограмма заседаний Совета, 1962).  

Особливо варто відзначити інноваційну тенденцію означеного періоду, 

яка полягала в масовому педагогічному творчому пошуку науки і практики у 

сфері організації навчальної й позакласної діяльності, що характеризувалися 

зміною змісту освіти, пошуком нових методів і форм раціональної організації 

уроку, а також появою наукових розробок з проблем диференціації навчання, 

активізації пізнавальної самостійності і діяльності учнів, проблемного 

навчання тощо (Стенограмма заседания сектора дидактики, 1962; 

Стенограмма заседания Совета, 1962).  

У 50-х–60-х рр. дидактичні ідеї, передовий педагогічний досвід 

учителів, питання організації пізнавальної діяльності учнів у процесі 

навчання стали предметом досліджень М. Данилова, Б. Єсипова, М. Скаткіна, 

І. Огородникова, Л. Занкова, М. Махмутова та інших учених, які особливу 

увагу приділяли розробленню принципів навчання, аналізу методів 

формування логічного мислення школярів і навчання їх раціональним 

способам розумової діяльності. У цей період були обґрунтовані положення 

розвивального навчання В. Давидова, Д. Ельконіна, Л. Занкова та інші 

педагогічні концепції, що набули статусу альтернативних щодо офіційної 

педагогіки (Стенограмма семинара для учителей, 1963).  

Дослідники означеного періоду (Т. Баранова, М. Колмакова, З. Равкин 

та ін.) вважали, що активізація творчих наукових пошуків з удосконалення 

дидактики стимулювалася роботою передових учителів. Водночас 
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активізувався рух творчого вчительства за гуманістичну спрямованість 

навчання на основі ідеї «педагогіка від дитини» (Паначин, Колмакова,  

Равкин, 1988). 

Проте необхідно відзначити, що, віддаючи належне досягненням школи 

періоду 50–60-х рр. ХХ ст., О. Арсеньєв, В. Додонов і М. Колмакова 

зауважували, що в ці роки «у діяльності школи накопичувалися негативні 

риси, спостерігалися серйозні прорахунки й упущення. Великим недоліком 

школи залишалися формалізм в знаннях учнів, невміння застосовувати їх на 

практиці, слабкою була психологічна і практична підготовка школярів до 

праці. Не реалізувався до кінця принцип зв’язку навчання з життям, теорії з 

практикою, школа обмежувалася переважно словесними методами навчання» 

(Шабаева, 1973, с. 7).  

Вагомою проблемою в досліджуваний період було розв’язання питань 

проблем якісної освіти, подолання неуспішності, другорічництва, 

«відсіювання» учнів зі шкіл, відмови відвідувати школу. Щорічно першого 

вересня десятки тисяч учнів не розпочинали навчання у школах. Формування 

свідомої дисципліни учнів розглядалося як засіб морального виховання й 

запорука успішної роботи (Стенограмма совещания Министров, 1960).  

У зв’язку з цим Міністерством освіти РРФСР був виданий наказ «Про 

зміцнення дисципліни в школі» (1951 р.), який висвітлював факти поведінки 

окремих учнів, яка негативно впливає на їхнє навчання: пропуски уроків без 

поважних причин, невиконання домашніх завдань, порушення встановлених 

норм поведінки у школі, на вулиці тощо. У документі передбачалися форми 

заохочення й покарання школярів, при цьому відзначалося, що вони повинні 

застосовуватися з дотриманням найважливішого принципу радянської 

педагогіки – поєднання вимогливості з повагою до особистості учня, 

гуманністю і справедливістю (Шевелев, 2002).  

Відповідно до наказу кожен учитель повинен був «добре знати кожного 

учня свого класу, його індивідуальні особливості, потреби та інтереси, 

матеріально-побутові умови; здійснювати педагогічний контроль за 
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поведінкою і успішністю своїх вихованців, вчасно надавати їм необхідну 

допомогу» (Сборник руководящих, 1952,с. 243–244). Цей наказ був одним із 

перших післявоєнних документів, що регламентував взаємовідносини 

вчителя і учнів, а також учнів між собою.  

Іншою причиною, що знижувала якість навчання, гальмувала всебічний 

розвиток особистості і задоволення її духовних потреб, було перевантаження 

школярів домашніми завданнями. Тому в 1951 р. було видано Наказ 

Міністерства освіти РРФСР «Про усунення перевантаження учнів домашніми 

завданнями», в якому вказувалося, що «з усіх предметів середньої та 

початкової школи широко практикуються не відповідні дійсним потребам 

навчальної роботи, важкі за змістом завдання, які віднімають в учнів багато 

часу і не відповідають установленим нормам» (Сборник руководящих, 1952, 

с. 252). 

Виданий наказ не лише вказував на недоліки в роботі всіх рівнів 

народної освіти (довільне розширення обсягу навчального матеріалу за 

рахунок залучення не передбачених державною програмою відомостей; 

слабкий контроль директорів і органів народної освіти за роботою вчителів і 

учнів; недостатня методична допомога з боку інститутів удосконалення 

вчителів), але й визначав шляхи оптимізації навчального процесу, що мало 

сприяти підвищенню якості знань учнів, зберігати їхнє здоров'я (Сборник 

руководящих, 1952). 

На думку Ф. Паначина і М. Колмакової (1987), «успішне розв’язання 

завдань активізації самостійної і пізнавальної діяльності учнів і надання їй 

творчого характеру багато в чому залежало від стилю й методу керівництва 

вчителем цією діяльністю. Більш гостро відчувалася потреба в їх істотному 

перетворенні на основі широкого застосування методів спонукання, 

стимулювання творчої активності і самостійності учнів та відмови від 

авторитарно-адміністративних прийомів у діяльності вчителя, заснованих 

головним чином на примушуванні» (с. 231).  
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Обґрунтовані вченими положення були тісно взаємозв'язані з 

проблемою всебічного розвитку особистості, оскільки, з одного боку, 

передбачали моральне виховання учнів, а з іншого, звертали увагу на 

необхідність ураховувати індивідуальні особливості їхнього розвитку, 

потреби, мотиви, інтереси, бажання, прагнення. У контексті розв’язання 

проблеми всебічного розвитку особистості набули поширення ідеї гуманного 

ставлення до людини, творчості, гармонії, співпраці, колективізму та ін. 

(Паначин,  Колмакова, 1987). 

Аналіз законодавчих ресурсів, наукових праць переконує, що в 50–60-

х рр. ХХ ст. вчителі продовжували розвивати гуманістичні традиції 

вітчизняної педагогіки. Саме в цей період в освітній практиці зароджується 

педагогічне новаторство. Підвищуючи якість навчання, педагоги-новатори 

планували проведення самостійних і творчих робіт на кожному уроці, 

уважно стежили за дозуванням домашніх завдань для того, щоб навчальний 

матеріал учнями засвоювався в основному на уроці. В означений період 

виникла усвідомлена необхідність індивідуального і диференційованого 

підходу до навчання школярів, що сприяло підвищенню якості знань, 

подоланню неуспішності і другорічництва (Пономарев, 1963).  

Як відзначає Ю. Азаров (1961), у школі працювали педагоги-майстри, 

які не сприймали авторитаризм. Знаходячи нові методи й способи навчання й 

виховання школярів, педагоги-новатори піклувалися про всебічний розвиток 

особистості, могли створити такі «колективні стосунки, які дозволяли кожній 

окремій особистості розвивати свої схильності» (с. 45).  

Спонукальним мотивом для їхньої педагогічної творчості, заснованої 

на гуманістичних тенденціях, була стаття Міністра освіти РРФСР 

Є. Афанасенка «Про перебудову системи народної освіти відповідно до тез 

ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про поліпшення зв'язку ...». В активний 

пошук ефективних методів навчання й виховання учнів включилися не лише 

окремі школи, а й цілі регіони. Вагомий уплив на розвиток педагогічної 

майстерності в 60-х рр. мав передовий досвід педагогів-майстрів Липецької, 
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Ростовської областей, Татарської АРСР, який вирізнявся новаторським 

характером і зумовив нове якісне перетворення педагогічного процесу в 

масштабах усього Радянського Союзу. В цей час все більш активно 

формувалося розуміння того, що необхідно шукати нові способи навчання й 

засвоєння знань учнями (Афанасенко, 1958). 

Аналіз архівних джерел дозволяє стверджувати, що широкого 

поширення в Радянському Союзі набув «липецький» (раціональна 

організація уроку); «ростовський» (профілактика відставання школярів у 

навчанні); «новосибірський» (збільшення обсягу самостійних робіт учнів на 

уроці і за рахунок цього – зменшення кількості домашніх завдань) і 

«казанський» (проблемне навчання) досвід роботи передових учителів 

(Данилов, 1962a).  

Так, аналізуючи «липецький» педагогічний досвід, Ф. Паначин і 

М. Колмакова (1987) відзначали, що він відповідав духові передових 

учителів країни й давав новий імпульс їхньому творчому пошуку, який 

здобув популярність у країні і за кордоном. Педагогічний досвід липецьких 

учителів відкривав нові можливості для успішного розв’язання поставлених 

перед школою завдань, оскільки кращі вчителі Липецької області досягли 

реальних результатів у подоланні другорічництва.  

Відмінними рисами «липецького» педагогічного досвіду були: 

використання в навчально-виховному процесі нового типу «об’єднаного» 

уроку, реалізація активних методів і прийомів навчання (оцінка знань учнів у 

процесі навчання, коментований лист, структурне засвоєння матеріалу та ін.), 

п’ятиденний тиждень навчання; посилення організаторської ролі вчителя, 

виявлення механізмів управління навчальним процесом (об'єднання на 

одному уроці повторення й виявлення знань, комплексне засвоєння 

матеріалу, відкритий і колективний характер навчальної діяльності учнів, 

зворотний зв’язок); поєднання колективних, парних й індивідуальних форм 

роботи у процесі навчання; визначення доцільного співвідношення 

самостійної, практичної і творчої роботи з іншими видами навчальної 
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діяльності учнів на уроці для забезпечення зв'язку навчання з життям 

(Данилов, 1963b).  

Архівні матеріали дозволяють нам стверджувати, що до педагогічних 

інновацій означеного періоду належать використання активних методів 

навчання, гнучкість, варіативність структури уроку, широке застосування 

наочних засобів навчання, збільшення обсягу самостійних і творчих робіт у 

навчальному процесі, проблемне навчання. Розвиток пізнавальної і творчої 

активності дозволив розв’язати проблему самоосвіти. Об'єктивною 

необхідністю стало самостійне оновлення й збагачення своїх знань 

(Стенограмма совещания по вопросам дидактики, 1958а; Стенограмма 

совещания по вопросам дидактики, 1958b; Стенограмма совещания по 

вопросам дидактики, 1958c). 

Усебічний аналіз історико-педагогічної літератури, нормативних 

документів і архівних джерел показав, що чітко сформульовані в документах 

уряду цілі й завдання розвитку загальноосвітньої школи, зміцнення її 

матеріально-технічної бази і підвищення професійної майстерності вчителів 

сприяли активізації пізнавальної, творчої діяльності учнів у процесі навчання 

(Стенограмма совещания по вопросам дидактики, 1960а; Стенограмма 

совещания по вопросам дидактики, 1960b; Стенограмма совещания по 

вопросам дидактики, 1960c).  

На думку Е. Моносзона (1963), педагогічна майстерність учителів-

новаторів полягала в тому, що вони ставили питання про необхідність 

цілісного підходу до учнів, ставлення до кожного з них як до цілісної 

індивідуальності. Аналізуючи ефективність упливу педагогічної дії на 

розвиток і формування особистості учнів, педагоги вважали, що кожен 

учитель повинен знати душу, слабкі й сильні сторони учня, особливості 

розумової діяльності, психіки і характеру, враховувати фізичний стан. 

Глибоке вивчення не лише успіхів і невдач учнів у процесі навчання, а й 

схильностей, інтересів, домашніх умов дозволило вчителям-новаторам бути 

ближчими до своїх вихованців. «Секрет» свого успіху в подоланні 
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неуспішності вчителі пояснювали знанням кожного вихованця, що сидить за 

партою, материнською турботою про нього (Моносзон, 1959).  

О. Пєтухова (1961) в журналі «Народна освіта» (1961 р.) зауважує, що 

учителі-новатори вважали другорічництво недоліком навчально-виховної 

роботи школи і пропонували неординарні гуманні рішення, продиктовані 

турботою про психіку й подальшу долю дитини. Вони не бачили нічого 

антипедагогічного в тому, щоб на основі глибокого розуміння кожного 

неуспішного учня і надання йому постійної допомоги перевести його в 

наступний клас, якщо вчитель упевнений в тому, що врешті-решт школяр 

подолає недоліки в знаннях» (с. 56).  

Ростовські вчителі, які започаткували рух, спрямований на подолання 

другорічництва, переконувалися на практиці, що успішне розв’язання цього 

завдання неможливе без індивідуальної роботи з учнями. Педагогічні 

колективи шкіл Ростовської області вважали, що навчати на уроці потрібно 

всіх і кожного учня зокрема. Такий підхід ґрунтувався на глибокій повазі до 

особистості школяра, на вірі у здатність до навчання, що необхідно 

повсякденно розвивати (Опыт ростовских, 1963). 

Директором ростовської школи №1 упродовж багатьох років була 

заслужена вчителька РРФСР М. Янова, яка відзначала, що педагоги повинні 

мати велике серце й любов до кожної дитини. Тому в колективі цієї школи 

законом було входити до школи, класу з посмішкою і нести дітям радість 

пізнання, відкривати перед ними нові горизонти. Колеги, які були 

присутніми на уроках ростовських учителів, бачили з боку учнів тільки 

шанобливе, ввічливе ставлення до вчителя, якого люблять, і відзначали 

безпосередність у спілкуванні, відкритість і щирість учнів (Опыт ростовских, 

1963).  

У школах Ростовської області широку популярність серед учителів мав 

метод групової товариської взаємодопомоги учнів. Учителі в спеціальному 

зошиті зафіксовували прогалини у знаннях відстаючих учнів. За 

результатами письмової і усної перевірки розроблявся конкретний план-
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маршрут заповнення прогалин, тематичний план додаткової роботи вручався 

сильному учню-шефу. Метою такого заняття було не лише подолання 

відставання, а й виховання волі, пробудження глибокого інтересу до 

предмета (Опыт ростовских, 1963).  

Гуманізація й демократизація міжособистісних стосунків учнів у 

навчальному процесі, коли інтереси колективу співпадали з інтересами 

кожного школяра, були близькі й зрозумілі учневі, сприяли формуванню у 

нього навичок самоврядування. Класний колектив ставав самоорганізуючим 

організмом, який був захоплений цікавою творчою роботою й підтримував 

дисципліну й порядок.  

Досвід використання різних видів взаємного навчання показав, що учні 

у процесі підготовки завдань виявляли особистісну творчу індивідуальність, 

схильності, інтереси, ініціативу, самостійність, працьовитість і 

відповідальність за доручені справи, прагнули бути корисними. Взаємне 

навчання дозволяло розширити можливості вчителя в отриманні інформації 

про хід засвоєння матеріалу кожним учнем. Забезпечення повноцінного 

зворотного зв’язку допомагало певною мірою поліпшити управління 

навчальним процесом (Опыт ростовских, 1963). 

Учителька-новатор ростовської школи №1 А. Дикова намагалася 

створити на уроці атмосферу довіри, повного взаєморозуміння, дружної 

діяльності, що вносило особливий, неповторний, поетичний ритм, мажорний 

мікроклімат у класі. Атмосфера творчої діяльності і взаємної 

доброзичливості розглядалася як головний чинник у вихованні пізнавальної 

активності й самостійності, розвитку особистості школяра (Опыт ростовских, 

1963).  

На її уроках під час колективної роботи в класі панувала атмосфера 

загального розумового збудження, дискусій, взаємоперевірок, відкритого 

контролю за роботою. Завдяки цілеспрямованій психологізації уроку школярі 

почували себе вільно, легко, невимушено, як у хорошій, дружній сім'ї. 

Працюючи по змозі своїх сил і можливостей, учні відчували себе 
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рівноправними членами колективу, в якому кожен був зацікавлений в успіхах 

інших (Опыт ростовских, 1963). 

Ініціатива казанських педагогів була спрямована на підвищення 

активності й самостійності школярів у навчанні, розробленні системи 

самостійних робіт, що дозволило усвідомити необхідність обліку 

індивідуальних особливостей школярів як найважливішої умови розв’язання 

проблеми пізнавальної активності й творчості. Особливу увагу вчителі-

новатори приділяли питанню критеріїв індивідуалізації навчання.  

Казанські педагоги-дослідники розглядали індивідуалізацію навчання 

як принцип дидактики і важливий шлях підвищення пізнавальної активності 

й самостійності учнів, а її критеріями визначали рівень розвитку й 

підготовленості учнів з урахуванням індивідуально-психологічних 

особливостей, своєрідності їхніх інтересів, характеру, ставлення до людей, до 

праці, до самих себе. Головну причину відмінності школярів у темпах 

просування, рівнів самоконтролю знаходили в особливостях розумових 

операцій школярів у процесі опанування нових знань, їх застосуванні, в 

умінні аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати тощо (Гиреева, 

1995).  

Урахування різновидів типів сприйняття навчального матеріалу 

вимагало також різноманіття видів діяльності учнів на уроці, що створювало 

передумови для успішного оволодіння матеріалом кожним учнем, дозволяло 

опиратися на розвинений у нього вид пам’яті, а потім удосконалювати і 

менш розвинені види сприйняття. Виходячи з цього міркування, на уроках 

застосовувалося чергування різноманітних методів і прийомів, розрахованих 

на учнів з різними індивідуальними особливостями. В результаті навіть 

слабкі учні встигали на уроці засвоїти матеріал і опанувати необхідні уміння 

й навички (Гиреева, 1995).  

Як відзначає М. Махмутов (1926–2008 рр.), в арсеналі вчителів Татарії 

завжди був потрібний методичний прийом, варіант навчального матеріалу, 

що мав конкретного адресата. Учителі керувалися принципом, що правильна 
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організація навчального процесу вимагає, щоб кожен учень на уроці завжди 

був зайнятий посильним для нього завданням. У передових учителів-

майстрів була сформована система способів індивідуалізації на всіх етапах 

уроку на основі диференціації навчання. Учитель спрямовував думки різних 

учнів доступними для них прийомами. Група сильних учнів самостійно 

вивчала новий матеріал, для яких було достатньо загальної вказівки про 

мету, порядок і способи її досягнення. Для слабких учнів пізнавальний 

пошук полегшувався: завдання розподілялося на невеликі етапи, зв’язані між 

собою логічно й структурно. Завдяки варіативності завдань і свободі вибору 

учнями досягалася безперечна еволюція в розвитку школярів, що дозволяло 

не стримувати розвиток сильних й підтягувати слабких учнів до рівня 

середніх, а потім і сильних (Махмутов, 1963b).  

З метою розумового розвитку учнів основними методами пізнавальної 

діяльності учнів на уроках учителі вважали порівняння, зиставлення, 

самостійний аналіз фактів і явищ, продуктивний синтез, самостійні висновки 

тощо. Для учнів з розвиненою зоровою пам’яттю вчителі застосовували 

додаткові картини, креслення, схеми, діаграми, моделі. Учнів з розвиненою 

моторною пам’яттю частіше викликали до дошки для запису нових термінів, 

висновків, показу об’єктів на географічних й історичних картах, школярам з 

недостатньо розвиненою уявою частіше за інших надавалася можливість 

працювати з геометричними тілами, проводити різні виміри (Огородников, 

1963). 

Намагаючись подолати формалізм у побудові уроку, казанські вчителі-

новатори з метою перевірки знань учнів застосовували різноманітні методи 

оцінки на всіх етапах уроку, органічно поєднуючи повторення з вивченням 

нового матеріалу. Педагоги ввели «поурочну» оцінку, яка враховувала 

результати засвоєння пройденого матеріалу та уміння набувати й 

застосовувати знання, які учень демонстрував упродовж усього уроку 

(Махмутов, 1963b). 
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Казанські учителі-новатори поступово відмовилися від «елементного» 

характеру закріплення, що мало відтворювальний характер. На основі ідеї 

інтеграції вивчення нового, повторення й закріплення вони розробили нові 

види закріплення, активізуючи пізнавальну і практичну активність учнів 

щодо оволодіння знаннями, уміннями й навичками (Махмутов, 1963b). 

Слід зазначити, що в своїй педагогічній діяльності всі вчителі-новатори 

враховували рекомендації психологів про те, що навчальна діяльність 

вимагає не лише вивчення змісту предмета, а й способів діяльності, 

необхідних для засвоєння навчальної дисципліни. Так, учителі у процесі 

організації самостійної роботи слабкого учня ставили завдання формувати ті 

навички навчальної роботи, яких бракувало школяру. Учням надавалися 

детальні інструкції, з ними проводилися консультації, і в ході уроку вони 

отримували допомогу (Огородников, 1963). 

Педагоги-новатори вважали, що іншого підходу потребують учні з 

високим рівнем розумової діяльності, тому в процесі виконання самостійної 

роботи їм давалися тільки загальні вказівки про мету, порядок, способи 

виконання роботи, а учні самі визначали логіку дій, актуалізуючи свої знання 

(Огородников, 1963). 

У процесі творчої діяльності вчителя-майстра продукувалися конкретні 

форми індивідуального підходу до навчання, що вміло поєднувалося з 

колективним характером праці на уроці, а саме: поділ класу на групи, 

диференціація навчального матеріалу, розподіл змісту діяльності учнів на 

основі диференційованих завдань.  

С. Гончаренко (2012) зауважує, що єдність індивідуального й 

колективного в навчанні вимагає від викладачів доброго знання 

індивідуальних властивостей і особливостей кожного учня чи студента, його 

інтересів, здібностей, нахилів, звичок, рівня розвитку. Для кожної школи 

істотне значення має розвиток особистої обдарованості і творчих якостей 

учнів, необхідних для їхньої майбутньої професійної діяльності. 
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Учителі-новатори звертали увагу на негативні наслідки постійного 

прикріплення учнів до якої-небудь групи, тому що це посилювало недоліки в 

розвитку школяра й зумовлювало зниження рівня освіти. Учителі 

практикували метод диференційних завдань. Як показує педагогічний досвід 

ростовських учителів, значну популярність мало застосування завдань для 

декількох груп учнів за варіантами та індивідуальними завданнями у формі 

карток, що надавалися учням у процесі опитування та закріплення з метою 

набуття практичних навичок (Опыт ростовских, 1963).  

Для організації колективних й індивідуальних форм самостійних робіт 

у процесі вивчення нового матеріалу розроблялася система завдань як для 

всього класу, так і для окремих учнів з поступовим ускладненням рівня 

(Махмутов, 1963b). 

Саме в ускладненні завдань ростовські вчителі вбачали стимул 

розумової діяльності школярів, спосіб розширення їхнього кругозору. 

Учителі-новатори звертали увагу, щоб варіативні завдання для організації 

роботи школярів як на уроці, так і вдома були зорієнтовані на сильних учнів, 

надавали конкретність і цілеспрямованість роботі окремих учнів, 

спрямованої на подолання недоліків у знаннях і навичках (Опыт ростовских, 

1963).  

Здійснюючи пошук шляхів розвитку активності й самостійності 

школярів на основі проблемності навчання, педагоги-новатори дійшли 

висновку про необхідність диференційованого підходу до своєї діяльності з 

метою кращого пристосування її до потреб учнів, організації щодо 

розв’язання загальних проблем з урахуванням різного рівня пізнавального 

досвіду кожного учня. Також йшлося про диференціацію змісту діяльності 

учнів, щоб підвищити їхні індивідуальні пізнавальні можливості до рівня 

пошуку розв’язання загальних проблем (Махмутов, 1972).  

Диференціація змісту фронтальної пошукової діяльності передбачала 

поєднання елементів одиночного й загального, а також елементів 

репродуктивного і продуктивного. Разом з фронтальною диференціацією 
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змісту діяльності учнів учителі використовували вибіркову диференціацію, 

що спонукала школярів шукати розв’язання проблеми за допомогою 

посильних, але неоднозначних прийомів. Перевага диференціації змісту 

пошукової діяльності полягала в тому, що учні застосовували різні засоби, 

шляхи розв’язання проблеми, а вчитель міг організовувати просування 

сильних, зацікавлених предметом учнів, які виходять у своїх зацікавленнях за 

межі навчальної програми (Махмутов, 1972). 

Учені-дидакти М. Данилов, Б. Єсипов, М. Скаткін, І. Огородников, 

Л. Занков, М. Махмутов, які вивчали й узагальнювали передовий досвід 

учителів-майстрів, відзначали цінність загального результату діяльності в 

тому, що активність учня на уроці ставала для нього нормою, розвивалися 

здібності, здатність долати труднощі у процесі набуття знань. Тому вчені 

констатували, що таким чином долалася проблема неуспішності й 

другорічництва, яка переходила в задоволення учня від неперервно 

зростаючих його пізнавальних потреб та інтересів.  

Розглядаючи особливості новаторської педагогічної діяльності 

липецьких учителів, О. Левшин (1963) зазначав, що форма уроку пробудила 

професійний інтерес учителя до своєї праці, відкрила для нього простір 

прояву творчих здібностей, дала йому відчути себе справжнім «інженером 

дитячих душ» (с. 60).  

У «липецькому» експерименті серед численних індивідуальних 

особливостей школярів пропонувалося враховувати темп навчальної роботи 

учнів і домінуючий тип пам’яті, від якого найбільше залежала якість 

навчання й розвитку школярів. Темп навчальної роботи тлумачився як 

здатність учня досягати за певний період високого й усвідомленого рівня 

засвоєння нового матеріалу та практичного застосування знань (Журавлев, 

1967).  

Слушно зауважити, що важливою особливістю вчителя-майстра 

вважалася здатність до педагогічного передбачення, що дозволило 

педагогам-новаторам утілити свої прогресивні педагогічні ідеї та успішно 
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здійснювати індивідуальний підхід. Оскільки такий учитель бачив труднощі 

своїх вихованців і випереджав відставання учнів, він міг передбачити вплив 

запропонованих ним способів діяльності на якість засвоєння навчального 

матеріалу і розумовий розвиток учнів.  

У передовому педагогічному досвіді роботи липецьких учителів ідея 

педагогічного передбачення проявлялася як з метою попередження 

відставання й неуспішності, так і з метою перспективного планування 

розвитку учня на весь період навчання. Наприклад, учителі К. Волкова, 

Г. Горська, М. Кочерина, В. Провоторова, О. Шумова та ін. головною 

основою попередження неуспішності учнів уважали саме педагогічне 

передбачення, що включало перспективне планування розвитку пізнавальних 

здібностей упродовж усіх років їхнього навчання в школі, усвідомлення 

кінцевих результатів своєї роботи з кожним вихованцем (Кашин, 1963).  

Так, учителька Г. Горська (1963) вважала, що реалізація 

індивідуального підходу на уроці полягає у врахуванні індивідуальних 

психолого-педагогічних особливостей учнів, розвитку здібностей кожного 

окремо учня і класного колективу загалом. Індивідуалізація навчання на 

основі диференційованого підходу дала можливість передовим учителям 

обґрунтувати найважливіші умови вдосконалення уроку, поєднати 

колективні й індивідуальні форми роботи й подолати основні суперечності 

класно-урочної системи – між фронтальним характером викладання й 

індивідуальним засвоєнням знань.  

Г. Горська у процес вивчення учнями нового матеріалу запроваджувала 

таку структуру уроку: 1. Фронтальне опитування. 2. Індивідуально-групова 

робота в ході вивчення нового матеріалу (пояснення матеріалу для учнів з 

уповільненим темпом засвоєння, до цієї групи з дозволу вчителя могли 

підключитися учні з аудіальним типом пам'яті; самостійна робота та робота 

за інструкцією). 3. Закріплення: а) колективна робота; б) поєднання 

колективної роботи з індивідуальною (увесь клас працює за таблицею, а двоє 

учнів виконують водночас завдання на дошці за варіантами; в) колективна 
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робота (диктант-консультація з коментуванням і використанням алгоритму, 

складеного сильним учнем, що працював за третім варіантом); 

г) індивідуальна робота з виконання вправ з поступовим нарощуванням 

складних завдань і наданням учням можливості вибору; д) колективна робота 

з виконання вправ. 4. Домашні завдання у трьох варіантах (Горская, 1963).  

Серед різноманітних навчальних методів інтерес представляли рольові 

методи навчання та взаємонавчання: учень-консультант, асистент учителя, 

учитель-учень. У ситуаціях співпраці учнів на уроці підвищення 

ефективності навчання здійснюють не лише вчителі, а й учні – метою 

вчителя було спрямування й організація продуктивного спілкування між 

учнями. Методика уроку збагачувалася організацією взаємоспілкування 

учнів, взаємодопомоги, взаємонавчання, рецензування відповідей, 

взаємооцінкою знань тощо (Горская, 1963). 

Психолого-педагогічними завданнями взаємного навчання учнів, що 

ставилися як для учнів, так і для вчителя були: різнобічне вивчення 

психологічних особливостей вихованців і використання індивідуального 

підходу до них; творча підготовка вчителя до уроку на основі 

перспективного планування; наявність умінь і навичок самоосвітньої роботи; 

формування у школярів певних морально-вольових якостей (терпіння, 

витримка, такт, наполегливість у навчанні товариша, об’єктивність в оцінці 

знань, доброзичливість); емоційний настрій. Особливе значення мав процес 

попередньої підготовки до організації методу взаємонавчання: проведення 

практикумів, групових й індивідуальних консультацій та ін. (Горская, 1963). 

У сфері передового педагогічного досвіду народжувалися нові для 

шкільної практики уявлення про структуру, типологію, планування системи 

уроків. Ключова роль у цьому процесі належала липецьким учителям. 

Відмовившись від традиційного погляду на урок як на зовнішню 

організаційну форму, вони по-новому підійшли до нього як до цілісного й 

«живого» педагогічного явища, що дало можливість розглядати їхню 

педагогічну творчість як систему. 
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Із архівних джерел дізнаємося про те, що Липецькі вчителі-новатори 

відмовилися від поетапного викладання, жорсткого поділу уроку на окремі, 

ізольовані один від одного етапи, змінили характер перевірки знань, умінь і 

навичок на уроці. Новизна підходу до оцінки досягнень учнів полягала в 

тому, що їм виставлялася одна підсумкова оцінка в кінці заняття за всі види 

діяльності як на уроці, так і вдома, тобто за всі зусилля учня (Данилов, 

1963b).  

Необхідно відзначити, що новаторський досвід педагогів-майстрів 

ґрунтувався на знанні таких базових категорій психології, як особистість, 

діяльність, спілкування, міжособистісні стосунки, що було неодмінною 

умовою успішності і ефективності педагогічної діяльності. Використовуючи 

теоретичні досягнення вчених-дидактів з теорії уроку, липецькі вчителі на 

практиці визначили структуру раціонально організованого уроку не 

традиційними, формальними етапами уроку, а виходячи з навчальних, 

виховних цілей і змісту конкретного уроку. 

Так, уведення липецькими вчителями-новаторами такого методу 

навчання, як коментовані вправи, сприяло відкритості навчального процесу, 

подоланню помилок, розвивало уважність учнів, підвищувало роль учителя 

як організатора коментування відповідей учнів. Такий метод оцінки знань, як 

«поурочний бал», що виставлявся учням у кінці уроку, мотивував їх до 

активної діяльності на всіх етапах заняття, сприяв добросовісному 

виконанню домашніх завдань (Данилов, 1963b).  

Урок липецьких новаторів був розрахований не на слабких, сильних 

або середніх учнів, а на розвиток індивідуальних особливостей усіх 

вихованців, дозволяв кожному діяти з урахуванням своїх знань і здібностей. 

Зокрема, А. Бокачева розробила нову структуру уроку: застосування методу 

бесіди у процесі вивчення нового матеріалу, що сприяв установленню 

логічного зв'язку з раніше вивченим матеріалом; ґрунтовний виклад нового 

матеріалу вчителем; самостійна робота учнів над одним з питань за 

допомогою підручника, підготовка відповідей на завдання, що були 
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заздалегідь написані на дошці; коментування домашніх завдань; виставляння 

оцінок учнем (Данилов, 1963b). 

Визначальною в експериментальному дослідженні Г. Горської була 

ідея варіативного, перспективного планування системи уроків. Виходячи з 

того, що кількість моделей не може бути регламентованою, педагог 

розробила моделі комбінованого уроку: викладання вчителем нового 

теоретичного матеріалу; самостійне вивчення учнями нового матеріалу за 

інструкціями вчителя; новий матеріал вивчається шляхом застосування 

методу взаємного навчання школярів; четверта й п'ята моделі включали три 

основні і були змішаними (Горская, 1963).  

Г. Горська (1963) дійшла висновку про те, що сама робота вчителя має 

бути певною системою: перспективне планування уроку з навчальної теми, 

методична розробка уроків з теми, детальне планування уроку. Педагог 

указувала, що при перспективному плануванні вчитель убачає в кожному 

уроці не ізольований відрізок навчального часу, а ланку в системі уроків, 

усвідомлює взаємозв'язок між уроками, що дозволяє краще врахувати 

індивідуальні, психологічні особливості учнів, забезпечити урок 

дидактичним матеріалом, технічними засобами, тобто провести його на 

більш високому методичному рівні. Педагог уважала, що зміст і форма 

перспективного планування може бути різноманітною, і підкреслювала, що 

план має бути не формальним документом, а служити інтересам справи. 

При вивченні нового матеріалу передові вчителі Г. Горська, А. Глотова, 

М. Іваненко, І. Тачина та ін. використовували такі прийоми, активізуючи 

учнів у процесі вивчення нового матеріалу, як: складання учнем плану 

розповіді вчителя; конспектування; складання схем; визначення в 

повідомленні вчителя головної думки; відповідь на заздалегідь підготовлені 

запитання; добір прикладів; виконання практичного завдання (Горская, 

1963). 

У розвитку розумової діяльності школярів особливе значення 

надавалося прийому міркування, що включав учнів у розумову діяльність 
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учителя й створював спільний з ним пошук відповідей на запитання. 

Виконання цих завдань об'єднувало елементи закріплення нового матеріалу з 

його вивченням і перевіркою. Водночас учителі організовували процес 

набуття нових знань шляхом заздалегідь спроектованих самостійних завдань: 

робота з підручником та іншими посібниками, лабораторні й практичні 

експерименти, що були початковим моментом в опануванні нових знань 

учнями (Горская, 1963). 

Активне залучення школярів до процесу самостійного здобуття знань 

зумовило порушення питання про співвідношення видів діяльності вчителя і 

учнів у структурі уроку. Іншою була структура уроку в тому випадку, якщо 

вчитель викладав матеріал лише в такому обсязі, щоб допомогти учням 

самостійно виконати завдання: а) бесіда, що організовується як вступ до 

вивчення нового; б) пояснення вчителя, що представляє новий матеріал; 

в) самостійна робота учнів і підготовка до бесіди з питань, написаних на 

дошці; коригувальна бесіда (Данилов, 1963b). 

Учителі-майстри розв’язували проблему перевантаження домашніми 

завданнями завдяки комбінованому типу уроку, заснованому на 

міжпредметних зв’язках. Запорукою успіху вихованців був високий рівень 

розвитку педагогічної майстерності самих учителів, що передбачав 

відповідальне ставлення до своєї вчительської справи, високу професійну й 

особистісну вимогливість до себе, цілеспрямованість і ретельну підготовку 

до кожного уроку (Данилов, 1963b).  

На відміну від традиційного уроку майстерні вчителі планували, чому і 

як вони будуть навчати, визначали систему діяльності самих школярів з 

оволодіння знаннями, збагачували цей процес, включаючи в нього не лише 

засвоєння, а й застосування знань як умову ефективного навчання. Поетапна 

організація оволодіння знаннями на уроці відбувалася таким чином, що 

новий матеріал з теми уроку розчленовувався на логічно цілісні елементи, 

кожен з яких послідовно й ґрунтовно відпрацьовувався учнями до того часу, 

поки не був повністю осмислений. Засвоєння кожного елемента навчального 
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матеріалу відразу перевірялося, і лише після цього учні приступали до 

вивчення наступного (Данилов, 1963b). 

Масовий рух ростовських учителів з підвищення ефективності уроку 

опирався на досягнення дидактики, здобутки практики, що підтверджує 

досвід липецьких і казанських учителів-новаторів. Ростовські педагоги 

відмовилися від практики спрощеного підходу до організації навчального 

процесу, коли все в результаті зводилося до тренування пам'яті учнів (Опыт 

ростовских, 1963). 

Виступаючи проти шаблону, стандарту, педагоги стверджували, що 

побудова уроку повинна бути педагогічно вмотивованою. Відповідно до 

досягнень у сфері дидактики вони вважали, що структура уроку є похідна від 

дидактичних і виховних цілей, змісту матеріалу, методів навчання, 

вирішальне значення при цьому має вік школярів, рівень їхнього розвитку й 

вихованості. Домагаючись ефективності уроку, ростовські вчителі 

застосували «липецький» досвід раціональної організації уроку і скоротили 

час на перевірку домашнього завдання та опитування, поєднуючи його з 

вивченням нового матеріалу і закріпленням (Опыт ростовских, 1963).  

Успішно застосовувався «липецький» досвід перевірки домашньої 

роботи. Впроваджуючи «поурочний бал», ростовські вчителі поєднували 

його з індивідуальним опитуванням з метою активізації розумової діяльності 

і підвищення інтересу школярів до навчання, намагаючись у ході уроку 

оцінювати кожну оригінальну, вичерпну відповідь учня, найбільш 

раціональне рішення, доказ (Опыт ростовских, 1963). 

Передові вчителі вбачали сенс перебудови уроку не стільки у зміні 

організаційних форм заняття з школярами, скільки в тому, що урок мав 

забезпечити умови для вдосконалення усіх прийомів і методів навчання для 

того, щоб збуджувати творчу думку учнів, виховувати у них самостійність та 

ініціативу. Здійснювані раніше в рамках традиційного уроку спроби багатьох 

учителів активізувати навчання різними способами (ущільнене опитування, 

картки з індивідуальними завданнями, варіанти письмових робіт) не давали 
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істотних результатів. Максимальне насичення активною і продуктивною 

діяльністю всіх школярів з першої до останньої хвилини уроку стало 

можливим у результаті подолання регламентації лінійної послідовності 

етапів уроку.  

Першими обґрунтували важливу умову, що сприяла подоланню 

«вербалізму знань», липецькі вчителі, які створили оригінальну структуру 

навчального процесу. Було визначено резерв часу, раціональне використання 

якого в сукупності з удосконаленням методів, прийомів і засобів навчання 

підвищувало інтенсивність розвитку учня, його пізнавальної активності, 

сприяло виробленню у нього стійких навичок самостійної роботи. До 

проблеми структури уроку вчителі-новатори відносили цілком правомірно не 

лише питання про його ланки, а й питання про конкретні види діяльності 

учнів на кожному етапі навчального процесу, оскільки за кожним етапом 

можна було судити про діяльність учня лише загально (Данилов, 1963b).  

На основі оптимістичного підходу до учня, довіри до його 

пізнавальних можливостей педагоги осмислювали результати власної 

діяльності. На передньому плані методики уроку перебувала активна 

суб'єктна діяльність самого учня щодо здобуття знань, що змінює його на 

«творця», «головну фігуру» навчального процесу та реалізується на уроці. Це 

змінило уявлення про значення, зміст, місце і роль самостійних робіт у 

структурі уроку (Данилов, 1963b).  

Казанські вчителі пройшли у своїх пошуках три стадії включення в 

урок самостійної роботи учнів: упродовж початкової стадії обґрунтували 

способи збільшення кількості самостійних робіт; потім досліджували 

ефективність застосування їх на етапі засвоєння нових знань; на останній 

стадії реалізували ідею систематизації самостійних робіт. Їх класифікували 

на виконавські, напівтворчі і творчі. Педагоги емпірично знаходили й 

накопичували найбільш раціональні способи поєднання самостійних робіт на 

різних етапах уроку (Данилов, 1972).  
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У дидактиці значна увага надавалася організаційному моменту, який 

найчастіше розглядався як самостійний етап комбінованого уроку, органічно 

незв'язаний з подальшими, але такий, що забезпечує умови для успішного 

проведення заняття (Данилов, 1963). Практика передових учителів 

засвідчила, що є підстави відмовитися від організаційного моменту для 

раціональнішого використання розкритого резерву часу.  

Якщо традиційний комбінований урок стандартно розпочинався з 

перевірки домашнього завдання й опитування, що мало переважно 

індивідуальний і контрольний характер, то досягнення передових учителів 

полягало в тому, що, відмовившись від консервативних традицій, вони 

змінили сам характер перевірки знань. Контроль за виконанням домашніх 

завдань був елементом усієї роботи з удосконалення й закріплення знань, 

підготовки до засвоєння нового матеріалу. Змінювалися форми перевірки 

знань, перевага надавалася дієвому виду практичної перевірки, що дозволяла 

вчителю, не втрачаючи часу, виявити рівень підготовки учнів і переконатися 

в тому, наскільки продуктивно вони вміють застосовувати свої знання 

(Данилов, 1972).  

Навчання розпочиналося з першої хвилини уроку без організаційного 

моменту, із самостійної роботи всього класу: письмові відповіді на 

запитання, складання розгорнутого плану прочитаної статті, самостійна 

робота за допомогою підручника, вправи на вивчення правила, 

спостереження над текстом, що містить нові мовні явища, виконання 

завдань, аналогічних домашній роботі; самостійна робота за роздатковим 

матеріалом; проведення дослідів та ін. (Данилов, 1972). 

В усьому різноманітті самостійних робіт, які використовувалися 

вчителями-новаторами у процесі уроку з метою активізації учнів, можна 

визначити типове: особливу категорію становили самостійні роботи, що 

«підводять» до вивчення нового матеріалу (виконання випереджувальних 

підготовчих завдань – спостереження у природі, вимірювальні роботи, 

виконання лабораторних і практичних робіт, проведення експериментів, 
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дослідів, екскурсій; розв’язання й складання завдань, прикладів і вправ; 

роботи з роздатковим матеріалом, картами, таблицями та ін.) (Данилов, 

1972).  

Особливий інтерес до розробки проблеми поєднання усного слова 

вчителя й самостійної роботи учнів та їх упливу на варіювання структури 

уроку виявили казанські педагоги. З урахуванням специфіки навчального 

матеріалу і логіки процесу навчання вони накопичили досвід поєднання 

різних видів роботи на уроці. У структурі уроку одне з поєднань було 

представлено різними видами діяльності вчителя й учнів. Так, у тих 

випадках, коли матеріал, що вивчається, повторно зв'язується з раніше 

вивченим, учитель записував на дошці тему і основні питання, які належало 

вивчити на уроці; інструктував щодо способів виконання і джерел знань; учні 

самостійно засвоювали новий матеріал; проводилася бесіда з метою 

виявлення якості засвоєння, закріплення й систематизації знань (Данилов, 

1972) 

Використовуючи гнучку структуру уроку, ростовські вчителі на основі 

принципів послідовності й перспективності неперервно повторювали 

пройдений матеріал і обов'язково у зв'язку з вивченням і закріпленням нового 

матеріалу. У цьому випадку вивчений матеріал не просто відновлювався в 

пам'яті, а відтворювався у нових зв'язках, готував до сприйняття й 

опанування нового матеріалу, особливо складного. Вони розробили такий 

вид самостійних робіт для розв’язання завдань з математики, який вимагав 

застосування знань з різних розділів курсу і різноманітних способів їх 

розв’язання (Опыт ростовских, 1963). 

Означена ідея була покладена в основу розроблених казанськими 

вчителями таких видів закріплення, як «синтетичне» і «творче». 

«Синтетичним» вони назвали закріплення, яке органічно об'єднувалося з 

вивченням нового матеріалу і повторенням вивченого раніше. Його найбільш 

суттєвими моментами були актуалізація знань, що є основою вивчення 

нового матеріалу, встановлення логічних зв'язків між новим і раніше 
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вивченим; об'єднання первинного ознайомлення з новим матеріалом і його 

закріпленням, що проводиться у формі різних самостійних робіт. 

«Синтетичне» повторення було тісно зв'язане з «творчим», яке включало 

розкриття нових сторін питань, що вивчалися, і вдосконалення знань, умінь і 

навичок на більш широкій теоретичній основі і на новому фактичному 

матеріалі шляхом самостійної роботи учнів, що передбачало позаурочну 

діяльність (вивчення додаткової літератури, розв’язання завдань, постановка 

дослідів, написання доповідей, творів) (Кирсанов, 1963).  

У передовому досвіді сформувалися основні форми активізації 

пізнавальної діяльності учнів, зокрема щодо закріплення отриманих знань. 

Залежно від поєднання видів діяльності вчителя й учнів у процесі вивчення 

нового матеріалу розроблялися різні варіанти закріплення здобутих знань.  

Зокрема, якщо новий матеріал школярі вивчали самостійно, схема 

уроку була наступною: а) повторна бесіда; б) виконання усних завдань 

(підбір прикладів з вправ, наведення своїх прикладів на основі картини або 

ілюстрації); в) письмова вправа; г) коментований лист з метою закріплення 

теоретичного матеріалу і його практичного застосування; д) творча робота 

(мікротвір щодо картини з використанням опорних слів самими учнями; 

складання невеликих текстів; твір з використанням роздавального матеріалу); 

е) висновки. У разі часткового пояснення теоретичного матеріалу вчителем у 

поєднанні з самостійною роботою учнів структура набувала наступного 

вигляду: а) усна робота учнів (відповіді на поставлені запитання; виконання 

вправ; наведення прикладів на основі роздаткового матеріалу; зоровий або 

слуховий диктант); б) письмова робота (коментований лист; самостійне 

виконання вправи з підручника) (Кирсанов,  1963). 

Отже, вчителі-новатори порушували проблему, що була мало 

досліджена теоретично й нечасто реалізовувалася у шкільній практиці, – 

гуманістичної організації освітнього процесу на основі передачі функцій 

учителя учням. Оновлений урок, створений передовими вчителями, який 

демонстрував творчу співпрацю учнів і вчителів, був спрямований на 
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подолання авторитаризму. Учитель не домінував над учнями, його діяльність 

взаємодіяла з діяльністю учнів, з усім колективом і окремими учнями. Вони 

були учасники загальної справи, об'єднані розумінням спільної дидактичної 

мети. Педагогічна дія вчителя й учнів характеризувалася високою 

організованістю, ритмічністю.  

Педагогічну творчість передових учителів Липецької, Ростовської 

областей і Татарської республіки об'єднувало прагнення опиратися на 

передові дидактичні знання у напрямі активного навчання, на розвивальний 

характер навчального процесу, на визнання нераціональності лінійної 

послідовності його етапів, а також ураховувалися рухливість, гнучкість, 

варіативна структура уроку, системність, різноманіття типів занять.  

Спільним у педагогічному досвіді вчителів-новаторів м. Липецька, 

м. Ростова і м. Казані була активізація навчальної роботи школярів, яка 

опиралася на ідею суб'єктності в освітньому процесі; розробка нових 

прийомів і засобів активного навчання, посилення ролі самостійних робіт у 

процесі оволодіння знаннями; зв'язок навчання з життям у найбільш 

зрозумілій і доступній для учнів формі; зміна структури уроку; 

вдосконалення форм організації діяльності учнів на основі доцільного 

співвідношення індивідуального й колективного; поєднання знань з 

вивченням нового матеріалу, його закріплення й перевірка.  

Отже, творчі пошуки вчителів-новаторів переконували в педагогічній 

доцільності таких дидактичних ідей, як опертя на зв'язок навчання з життям, 

довіра до пізнавальних здібностей учнів, їх здатності до творчості, створення 

на уроці особливої атмосфери співтворчості й дружної прихильності один до 

одного. Передовий педагогічний досвід виявив великий навчальний, 

розвивальний і виховний потенціал уроку. Зміна його організації, нові 

прийоми навчання активізували основні чинники педагогічної дії уроку: 

змісту навчального матеріалу, методики, атмосфери, особистості викладача.  

Розширювалися умови для розвитку вчителем методичної 

майстерності: раціональних дидактичних навичок (вдалий розподіл робочого 
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часу, використання різноманітних засобів отримання знань та ін.), певних 

моральних якостей нового, прогресивного вчителя (цілеспрямованість, 

діловитість, працьовитість та ін.). Формувалися вміння самоосвіти й 

самовиховання. Виховна педагогічна дія уроку поглиблювалася на основі 

спілкування між учителем і учнями (Харламов, 1992).  

У результаті аналізу педагогічної літератури й архівних матеріалів 

виявлено, що у 50–60-х рр. відбувалися процеси демократизації й гуманізації 

суспільства, що детермінували розвиток школи і педагогічної думки. 

Соціально-економічний розвиток країни в умовах науково-технічної 

революції вимагав інтелектуалізації трудових процесів, був стимулом у 

вихованні активної, всебічно розвиненої особистості, підготовленої до життя, 

до продуктивної праці.  

Педагогічні орієнтації освіти у багатьох важливих документах уряду 

були спрямовані на розвиток особистості, задоволення її духовних потреб, 

реалізацію права дітей на безкоштовне навчання в школі, подолання 

проблеми другорічництва і «відсіювання» учнів з школи, що стимулювала 

педагогів до пошуку активних гуманних методів і організаційних форм 

навчання, які сприяли розвитку природних когнітивних і творчих здібностей 

учнів (Переписка с Министерством, 1962).  

У творчих лабораторіях учителів-новаторів створювалися інноваційні, 

гуманістичні технології активного уроку. Експериментальна діяльність 

передових учителів Липецької, Ростовської областей і Татарії була 

спрямована на активізацію навчання школярів з метою підвищення їхньої 

пізнавальної активності й творчості. Учителі-новатори підтримували 

індивідуалізацію навчання, а також створили психолого-педагогічні умови 

забезпечення максимально активної роботи кожного школяра – слабкого, 

середнього, сильного – з урахуванням його індивідуальних здібностей 

(Левшин, 1963).  

Отже, можна стверджувати, що новаторський підхід до педагогічної 

діяльності передбачає створення нових ідей, їх реалізацію у педагогічній 



367 

 

діяльності, отримання сталого позитивного результату, їх продуктивність і 

відтворюваність у нових умовах. Новаторство в педагогіці 50–60-х рр. було 

породжене самим життям, прагненням учителів удосконалити свою 

професійну майстерність. Варто зазначити, що новаторство носило масовий 

характер. Педагогічна діяльність учителів-новаторів набула рис творчої 

діяльності, позитивно вплинула на всі компоненти навчально-виховного 

процесу та викликала ентузіазм новацій у вчителів різних поколінь і 

спеціальностей із різних міст колишнього Радянського Союзу.  

 

 

4.3. Провідна роль полтавської наукової школи педагогічної 

майстерності І. Зязюна в інституалізації педагогічної майстерності в 

Росії (80–90-ті рр.) 

 

Початок 80-х рр. ХХ ст. у Радянському Союзі характеризувався кризою 

освіти, ознаками якої стали низький рівень освіченості та професіоналізму 

фахівців, зниження ефективності навчання на всіх етапах професійної 

підготовки у вищих навчальних закладах. Фахівці в галузі педагогіки 

відзначали консерватизм освіти, авторитаризм викладання, жорсткість 

регламентації навчального процесу, відставання від вимог суспільства, 

технократичність підходу до підготовки вчителя, що призвело до формальної 

реалізації навчальних програм, перевантаження студентів, насадження 

одноманітності й однодумності. Проте саме у 80–90-х рр. ХХ ст. у 

дослідженнях Б. Гершунського (1997), В. Кларіна (1995), 

В. Краєвського (2001), В. Шубинського (1991) та інших учених активно 

почав використовуватися й обґрунтовуватися термін «педагогічна інновація». 

У наукових працях учених висувалися проблеми теоретико-методологічного 

характеру, які стосувалися інновацій і творчої діяльності вчителя. 

Поняття «інновація» походить від англійського слова «novation», що 

означає нововведення, заміну чого-небудь новим, створення та впровадження 
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різного виду нововведень, породжуваних прогресивними соціальними 

змінами. Інновації потребують нових педагогічних технологій, нової якості 

педагогічної праці. У педагогічній науці не існує єдиної погляду щодо 

розуміння поняття «педагогічні інновації», яке асоціюють із поняттями 

«нововведення», «реформа», «осучаснення», «удосконалення», 

«оптимізація», «модернізація», оскільки створення педагогічних інновацій є 

творчим процесом пошуку нового, оригінального, ефективного розв’язання 

педагогічних задач.  

Варто зауважити, що розвиток і становлення будь-якої науки завжди 

були зв’язані із задоволенням потреб суспільства. Інституалізація науки 

зумовлена переходом до професійної діяльності, появою наукового 

професійного співтовариства, спеціальних професійних установ і розвитком 

нормативно-ціннісних систем їх функціонування. Процес інституалізації 

означає набуття даною наукою всіх атрибутів соціального інституту: це 

поява наукових статей, книг, монографій, створення спеціалізованих 

періодичних видань; включення нової науки в систему освіти (уведення як 

обов’язкового предмета в навчальні плани різних навчальних закладів), 

створення у вищих навчальних закладах кафедр з цієї наукової дисципліни; 

підготовка програм, підручників і навчально-методичних посібників.  

У процесі інституалізації педагогічної майстерності формувалася 

самосвідомість учених, удосконалювалася організаційна структура науки, 

відбувалася розробка методів і прийомів дослідження проблеми професійної 

майстерності вчителя, формувалися правила й норми професійної етики, 

тобто з’являлося все те, що сприяє навчально-виховному процесу та 

систематизації знань із даної галузі пізнання. Слід зауважити, що 

інституалізація педагогічної майстерності забезпечила її перетворення в 

академічну навчальну дисципліну, яку вивчають у багатьох загальноосвітніх 

і вищих навчальних закладах непедагогічного профілю, інститутах 

післядипломної педагогічної освіти. У Радянському Союзі інноваційний 
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процес інституалізації педагогічної майстерності як науки почав розвиватися 

із середини 70-х рр. XX ст.  

Інституалізація педагогічної майстерності у Радянському Союзі 

зв’язана з ім’ям всесвітньо відомого вченого, засновника сучасної 

української наукової школи педагогічної майстерності академіка І. Зязюна. 

Видатний просвітитель, філософ, естет, психолог, педагог, культуролог, 

мистецтвознавець Іван Андрійович Зязюн (1938–2014 рр.) є також дидактом, 

методистом, теоретиком і практиком педагогіки, вихователем науковців, 

викладачів, учителів. Педагогіка 80-х років минулого століття, як зауважує 

Н. Ничкало (2016), була тісно зв’язана з філософсько-педагогічними 

поглядами Івана Андрійовича, який прагнув і досягав того, щоб ідея 

освітньо-культурного синтезу реалізовувалася у вищому педагогічному 

навчальному закладі. Будучи зразком інтелігентності, носієм високих 

еталонів культури українських просвітителів, він особистим ректорським 

прикладом надихав студентів і молодих науково-педагогічних працівників на 

культурну самореалізацію їхнього інтелекту, умів відшукувати таланти. 

Варто зауважити, що основною продуктивною силою суспільства 

І. Зязюн завжди вважав учителя, оскільки педагог надзвичайно впливає на 

політичний, ідеологічний, технічний, мистецький рівень розвитку 

суспільства. Учений стверджував, що від педагогів залежить стан науки, 

технологій, культури й душі людської, саме тому потрібно, щоб суспільство і 

його лідери пам’ятали, що без учителя немає прогресу. Звертаючись до 

історичного минулого, І. Зязюн (2000а) зауважував, що педагог у перекладі з 

давньогрецької – це той, хто веде дитину за руку, а педагогіка – це наука про 

майстерність ведення за руку.  

Новаторським був період роботи І. Зязюна на посаді ректора 

Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1975–1990 рр.). 

Він згадував: «Наприкінці лютого колегія Міністерства вищої і середньої 

спеціальної освіти СРСР затвердила мене ректором Полтавського 

педагогічного інституту, а 3 березня 1975 року, у день мого 31-річчя, мене 
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представляли колективу інституту як ректора. Рівно через місяць на зборах 

викладачів я виступив з ректорською програмою ідей та їх реалізації щодо 

виведення інституту на рубежі вищого навчального закладу з 

найсучаснішими технологіями підготовки вчителя. Ми не прагнули першості 

серед вузів, ми прагнули нових ідей та їх матеріалізації, нової психології 

ставлення до професії вчителя» (Зязюн, 2008, с. 5).  

Як стверджує І. Зязюн (2008), деякі з основоположних принципів 

роботи педагогічного колективу, вибудувані в систему, виявилися для того 

часу революційними: за декілька років вони мали зробити вибух і розпочати 

розхитування тієї байдужості, якою були переповнені тогочасні ВНЗ, 

особливо педагогічні. Наведемо загальні принципи, за якими діяли педагоги 

інституту: гуманне ставлення викладачів до студентів, а студентів до 

викладачів; учитель – взірець моральності для студентів, приклад для 

наслідування у процесі професійного самовдосконалення; розвиток у 

студентів потреби в самонавчанні й самовдосконаленні; інститут як центр 

культури; інститут – центр гуманітарної науки Радянського Союзу із 

упровадження в життя гуманістичної педагогіки А. Макаренка й 

В. Сухомлинського; педагогіка – мистецтво (К. Ушинський), його витвір – 

індивідуальний розвиток педагогічних можливостей кожного студента 

(формування педагогічної майстерності – А. Макаренко).  

І. Зязюн був переконаний, що без майстерності в будь-якій справі 

ніколи не досягти успіху, тому в 1981 р. він першим у колишньому СРСР 

заснував в інституті інноваційну на той час кафедру педагогічної 

майстерності, яку очолила Н. Тарасевич. Курс об’єднував знання з різних 

галузей наук і був спрямований на формування в учителя вмінь свідомо й 

творчо впливати на окремих учнів і учнівські колективи (Тарасевич, 2015).  

Полтавський державний педагогічний інститут мав наукові зв’язки з 

Ленінградським державним педагогічним інститутом імені О. І. Герцена. За 

спогадами Н. Тарасевич (2015 р.), спершу планувалося, що лекції спецкурсу з 

педагогічної майстерності читатиме відомий у колишньому Радянському 
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Союзі фахівець із питань педагогічної майстерності вчителя, член-

кореспондент АПН СРСР, професор Ленінградського державного 

педагогічного інституту імені О. І. Герцена Н. Кузьміна. На офіційне 

запрошення надійшла відповідь про неможливість для професора тривалого 

ділового відрядження до Полтави, тому було прийнято рішення виконувати 

заплановане власними силами, окресливши як стратегічний курс навчання 

студентів основам педагогічної майстерності (Тарасевич, 2015).  

І. Зязюн (2000 р.) згадував, що через три роки після заснування 

кафедри педагогічної майстерності аналогічні підрозділи відкрили у трьох 

сотнях вищих навчальних закладів Радянського Союзу. Саме з ініціативи 

ректора І. Зязюна й за підтримки викладачів інституту вперше в країні було 

впроваджено нову інноваційну дисципліну, оригінальну за змістом і 

методикою викладання, – навчальний курс «Основи педагогічної 

майстерності». Курс передбачав ознайомлення з педагогічними системами 

А. Макаренка й В. Сухомлинського, сприяв залученню майбутніх учителів до 

оволодіння технікою мовлення, опануванню культури педагогічного 

спілкування, техніки ведення уроків, позакласних виховних заходів та ін. 

Програма курсу містила елементи акторської майстерності, передбачала 

вдосконалення педагогічної техніки, професійного мовлення тощо. На 

першому курсі студенти оволодівали вміннями саморегуляції, підтримання 

творчого самопочуття, вдосконалювали техніку мовлення, на другому – 

освоювали засоби комунікативного впливу, стилі спілкування (Зязюн, 2000а).  

Маючи на меті обмін досвідом професійної підготовки вчителя, 

кафедра педагогічної майстерності стала методичним центром із питань 

організації навчально-виховного процесу при викладанні курсу «Основи 

педагогічної майстерності», підтримувала наукові зв’язки з вищими 

навчальними закладами РРФСР (Московський державний педагогічний 

інститут, Саратовський державний педагогічний інститут, Орловський 

державний педагогічний інститут, Чечено-Інгушський університет та ін.). За 

спогадами Н. Тарасевич, «особливу зацікавленість театрально-ораторськими 
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вкрапленнями практичних занять виявив відомий педагог, ректор Чечено-

Інгушського університету В. А. Кан-Калік» (Тарасевич, 2015, с. 6). 

Н. Тарасевич зауважує, що творчий дух у колективі ректор І. Зязюн 

підтримував завдяки різним формам стимулювання. Так, у 1986 р. при 

кафедрі педагогічної майстерності створили педагогічний клуб «Паросток» 

(керівник Т. Дмитренко), що об’єднував студентів і молодих учителів. Члени 

клубу були відряджені для вивчення передового досвіду педагогів-

новаторів – керівника лабораторії експериментальної дидактики 

Ш. Амонашвілі (Тбілісі), вчителя словесності Є. Ільїна (Ленінград), вчителя 

початкових класів С. Лисенкової (Москва), директора школи 

В. Караковського (Москва) та ін. (Тарасевич, 2015).  

Зазначимо, що інноваційною стала цільова комплексна програма 

«Учитель», розроблена з ініціативи І. Зязюна за такими принципами: 

принцип тривалості в часі, що полягав у послідовній систематичній 

психодіагностиці студентів; принцип гармонії, який передбачав аналіз 

особистості загалом і ґрунтувався на концепції її багатовимірного розвитку; 

принцип незалежних експертів, що означав участь у складанні 

характеристики особистості декількох незалежних дослідників (вчителі шкіл, 

викладачі ВНПЗ); принцип комплексності психодіагностики, що полягав у 

використанні природного експерименту (психолого-педагогічне 

спостереження, клінічна бесіда, фіксована установка) і формувального 

експерименту як об’єктивних і надійних методів сучасної психології.  

У 1980 р. було видано перший варіант програми «Учитель», тираж якої 

швидко розійшовся завдяки великій популярності серед викладачів вищих 

навчальних закладів колишнього Радянського Союзу. В межах комплексної 

програми «Учитель», започаткованої ректором І. Зязюном, сформувалися 

інноваційні наукові підходи до особистісно-зорієнтованої професійної 

підготовки майбутнього вчителя, було розроблено програму розвитку 

педагогічної майстерності майбутнього вчителя.  
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Рада Міністрів СРСР позитивно оцінила результати 

експериментального курсу, й у 1982 р. Міністерство освіти СРСР 

запропонувало запровадити курс «Основи педагогічної майстерності» в усіх 

педагогічних навчальних закладах (Зязюн, 2000а). У 1983 р. Міністерство 

освіти СРСР затвердило Програму полтавських авторів для педагогічних 

інститутів країни, а пізніше й для інститутів удосконалення вчителів. 

І. Зязюн уважав, що педагогічній майстерності можна навчити, якщо для 

цього є природні задатки. З метою задоволення потреб шкіл регіону в 

учительських кадрах, добору педагогічно обдарованої молоді для здобуття 

вчительської професії, розв’язання проблеми ранньої професіоналізації 

вчений розробив експериментальну цільову наукову програму «Школа – 

педвуз – школа», в якій сформулював основні вимоги до вчителя та шляхи й 

засоби формування особистості педагога.  

Допрофесійна підготовка школярів стала першим напрямом роботи у 

комплексному науковому дослідженні співробітників Полтавського 

педагогічного інституту. Системний підхід «Школа – педвуз – школа» 

концентрував увагу на теоретичному обґрунтуванні методики, організації та 

вдосконаленні факультативу «Юний педагог» для різновікових груп учнів 

загальноосвітньої середньої та восьмирічної школи. Розроблялися методики 

діагностики педагогічних здібностей школярів, студентів педагогічних ВНЗ, 

молодих учителів для створення єдиної картотеки вчительських кадрів. Було 

підготовлено положення про спільну діяльність педінституту і органів 

народної освіти із цільового набору до інституту здібної молоді, здатної до 

творчої педагогічної діяльності. І. Зязюн (2000b) згадував, що педагогічні 

таланти шукали цілеспрямовано: «Ми із сьомого класу відбирали дітей, 

зустрічалися з ними, спілкувалися, намагалися зацікавити подальшою 

роботою у школі. Згодом збирали їх в інституті, показували, де вони будуть 

вчитися. А потім вони мали скласти іспит на профпридатність. Члени комісії 

точно визначали: так, ця дитина буде вчителем, ця того і того не має, але її 
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можна навчити. І я набирав саме тих дітей, які мають необхідні 

здібності» (с. 47).  

Другим напрямом наукового дослідження колективу педагогічного 

інституту був профвідбір абітурієнтів, визначення основних вимог до 

педагогічної професії та факторів придатності до неї, розробка психологічних 

тестів для профвідбору і розробка методики здійснення профвідбору на 

вступних іспитах. І. Зязюн уважав, що вільний вибір професії є основою 

всебічного розвитку особистості за наявності індивідуальних особливостей, 

які відповідають професійним вимогам.  

Третій напрям експерименту передбачав оволодіння основами 

педагогічної майстерності в період навчання студентів в інституті. 

Завданнями цього напряму була розробка методології курсу педагогічної 

майстерності, визначення його змісту, структури та обсягу, розробка методів 

вдосконалення педагогічної майстерності майбутнього вчителя; навчання 

методу психолого-педагогічного спостереження, формування вміння 

аналізувати урок і виховні заходи, розвиток інтелектуальних і практичних 

навичок самовиховання.  

Важливим напрямом експерименту була неперервна педагогічна 

практика студентів у базових навчальних закладах, удосконалення її 

організації, що передбачало розробку методики оцінки якості діяльності 

школи. З метою більшої ефективності процесу професійної підготовки 

студентів були визначені критерії психолого-педагогічної оцінки практики 

студентів у базових навчальних закладах, а також підготовлені нові варіанти 

програм неперервної практики студентів І–ІІІ курсів із розрахунку один день 

на тиждень, які реалізовувалися кафедрами педагогіки, педагогічної 

майстерності, психології, методик спеціальних дисциплін (Зязюн, 2000b).  

Як зазначає І. Зязюн (2000b), професійні знання як основа становлення 

професійної майстерності складаються зі знання предмета викладання, його 

методики, педагогіки та психології. Учений вважав, що професійні знання 

вимірюються глибиною засвоєння всіх конкретних знань, умінням 
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використовувати їх на репродуктивному й творчому рівні, тому кожне 

лабораторне заняття з педагогічної майстерності, що проводилося 

викладачами інституту, передбачало аналіз основних теоретичних положень. 

Відомо, що здібності до педагогічної діяльності сприяють успіху 

вчителя в його професійній діяльності. Серед провідних педагогічних 

здібностей І. Зязюн виділив такі: комунікативні (повага до людей, 

доброзичливість, товариськість); перцептивні (професійне передбачення, 

емпатія, педагогічна інтуїція); динамічні (здатність до вольового впливу та 

логічного переконання, до рефлексії); емоційно-почуттєві (здатність володіти 

собою і вибудовувати педагогічну дію на позитивних почуттях); 

оптимістичне прогнозування. Оптимістичне прогнозування, комунікативні, 

перцептивні, динамічні, емоційно-почуттєві здібності до педагогічної 

діяльності як складова педагогічної майстерності вчителя прогнозувалися, 

проектувалися, корегувалися та формувалися з урахуванням попереднього 

етапу психодіагностики студентів. Психодіагностика майбутнього вчителя 

базувалася на працях Л. Виготського, О. Лазурського, М. Басова, 

Б. Ананьєва, К. Гуревича, Г. Костюка, Б. Федоришина, Є. Климова та інших 

психологів.  

За словами Н. Ничкало, розвиваючи антропо-етико-естетичний аспект 

педагогічної майстерності, І. Зязюн наголошував на неперервному 

самопізнанні, самовдосконаленні, сприйнятті й розумінні прекрасного, 

духовної основи людини, її кордоцентричних мотивів (Ничкало, 2017). 

Прообразом педагогічної майстерності І. Зязюна була сценічна майстерність. 

Учений розглядав педагогічну діяльність як мистецьку дію й намагався 

розвинути індивідуальні особливості особистості майбутнього вчителя 

шляхом спеціальних занять і постійного самовдосконалення.  

За переконанням І. Зязюна, курс «Основи педагогічної майстерності» 

був призначений допомогти студентам оволодіти педагогічною технікою, яку 

вчений розглядав як форму організації поведінки вчителя, що ґрунтується на 

двох групах умінь. До першої групи педагогічних умінь належать уміння 
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володіти собою (осанка, міміка, жести, пантоміміка), керувати своїми 

емоційними станами (знімати надлишкове психічне напруження, викликати 

стан творчого самопочуття), техніка мовлення (дихання, голосоутворення, 

дикція, темп мовлення). До другої групи педагогічних здібностей належить 

уміння співпрацювати з кожним окремим учнем і всім класом у процесі 

розв’язання дидактичних, організаторських, виховних та інших педагогічних 

задач (Зязюн, 2000b). 

Отже, І. Зязюн підкреслював, що педагогічна техніка є не самоціллю, а 

засобом оволодіння педагогічною майстерністю, найважливішим способом 

досягнення педагогічних цілей, здійсненням педагогічного співробітництва. 

Зміст курсу «Основи педагогічної майстерності», переважно практичний, 

передбачав оволодіння основними сферами педагогічної діяльності, що 

потребують узагальнених умінь. Теоретичний курс включав такі основні 

питання: спілкування вчителя, способи комунікативного впливу, педагогічна 

техніка, прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, елементи 

акторської та режисерської майстерності в роботі педагога, культура і техніка 

мови та мовлення (Зязюн, 2000b). 

Колишній випускник історичного факультету Полтавського 

педагогічного інституту, а нині доктор педагогічних наук, професор 

О. Лавріненко пише: «Викладачами кафедри стали не лише провідні вчені, 

які стояли біля витоків теоретико-методологічних засад розробки курсу 

«Основи педагогічної майстерності», а й знані вчителі-методисти, які мали 

вагомий творчий доробок у справі навчання й виховання молодого 

покоління. Кожен студент, здобуваючи професію вчителя, протягом трьох 

курсів на лекційних, практичних і переважно лабораторних заняттях 

ознайомлювався із секретами педагогічної майстерності, шліфував уміння й 

навички, необхідні для здійснення дії» (Лавріненко, 2009, с. 268).  

Так, формування комунікативних умінь здійснювалося поступово: на 

першому курсі студенти оволодівали технікою мовлення, виробляли чіткість 

дикції, правильне дихання, способи регуляції самопочуття, зняття 
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напруження, скутості тощо. І. Зязюн підкреслював, що конкретні показники 

майстерності виявляються у високому рівні виконавства, якості праці, 

доцільних, адекватних педагогічним ситуаціям діях викладача, досягненні 

високих результатів навчання й виховання. Саме тому особлива увага в 

процесі професійної підготовки майбутнього вчителя приділялася аналізу 

педагогічних ситуацій і розв’язанню педагогічних задач.  

На другому курсі студенти оволодівали вміннями педагогічного 

спілкування та співробітництва з учнями. На теоретичних заняттях 

розглядалася сутність спілкування, способи комунікативного впливу, 

прийоми встановлення контактів. Структуру спілкування визначає вміння 

соціальної перцепції, відтак студентам необхідні спеціальні заняття для 

розвитку педагогічної уваги, уяви, оволодіння способами переконання, 

навіювання. Для аналізу стилів педагогічного спілкування студенти 

виконують спеціальні завдання зі спостереження спілкування на уроках 

(Зязюн, 2000b). Майбутні вчителі закріплювали вміння переконувати, 

організовувати та невимушено вести бесіду в класі (визначати тему, 

знаходити аргументи, необхідні виразні засоби спілкування), виступати в 

ролі розповідача, що вміє збуджувати уяву слухачів, образне мислення тощо.  

На третьому курсі в центрі уваги знаходилися формування й розвиток у 

студентів елементів майстерності на уроці і в позаурочний час, опанування 

«граматики педагогічної дії». Практичні заняття допомагали майбутньому 

вчителю активізувати пізнавальну діяльність школярів, вести з ними 

індивідуальну бесіду, використовувати на уроці різні засоби навчання, а 

також осмислювати окремі методичні прийоми та усвідомлювати їх місце і 

значення у структурі педагогічної діяльності. Головна увага приділялася 

аналізу типових педагогічних ситуацій (ефективне опитування учнів, 

використання дошки, технічних засобів навчання, спілкування з дітьми і 

батьками) (Зязюн, 2000b). 

Важливо зазначити, що педагогічна майстерність поєднує 

технологічний і творчий підходи до навчання. Кожна педагогічна технологія 
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трансформується через особистість викладача, рівень розвитку його 

педагогічної майстерності і педагогічної творчості. З огляду на це І. Зязюн 

зауважував, що у педагогічній діяльності обидва принципи – технологічність 

і творчість завжди мають бути у розумному поєднанні. Оволодіння певними 

прийомами, процедурами дає змогу реалізувати етапність, діяльнісний 

підхід. З іншого боку, педагогічний досвід – це досвід творчий, 

переломлений крізь індивідуальність учителя, через яку трансформується 

будь-яка педагогічна технологія. Сліпе копіювання чужого досвіду не 

забезпечує формування власного педагогічного досвіду. Лише та його 

частина, яка піддається відтворенню, може стати надбанням учителя. Ця 

частина повинна чітко окреслитись, технологічно виокремитись у вигляді 

прийомів, операцій, процедур, які піддаються численному повторенню 

(Зязюн, 2000а). 

І. Зязюн (2000а) пише: «Педагогічна технологія відтворюється в режимі 

взаємодії конкретного вчителя і конкретного учня, а, отже, є неповторною та 

творчо переосмисленою. Одна й та сама технологія може бути захоплююче 

чарівною, ефективною і може бути реалізована убого, потворно. Разом з тим, 

педагогічні технології мають право на існування. Як приклад можна навести 

прийом, що використовується для самоаналізу: якщо ви хочете визначити – 

чи був педагогічний процес педагогічною дією, перевірте наявність 

критеріїв – природність, цілісність, технологічність і творчий підхід» (с. 17).  

Варто зазначити, що на практичних заняттях з курсу основ педагогічної 

майстерності викладачі запроваджували нові, інноваційні форми та методи 

навчання – такі, як моделювання, мікровикладання, драматизація, 

педагогічна гра, перегляд та аналіз навчальних фільмів з педагогічної 

тематики та ін. Метод моделювання педагогічних ситуацій, максимально 

наближених до реальної шкільної практики, допомагав знаходженню 

оптимальних способів співробітництва з дітьми, власної професійної манери 

поведінки майбутнього вчителя. Найбільш ефективними методами 

мікровикладання виявилися такі: відтворення педагогічних ситуацій 
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навчання (мікроурок, мікробесіда) з метою шліфування педагогічних умінь, 

(наприклад, установлення контакту вчителя з аудиторією на початку заняття, 

у процесі мотивації, фронтальної перевірки знань та ін.).  

Поглиблення знань з курсу основ педагогічної майстерності та 

формування адекватних умінь здійснювалося засобами тренінгу 

педагогічного спілкування. Розвиток у студентів умінь професійного 

спілкування передбачав формування здатності організувати професійну 

взаємодію з аудиторією, націлити її на відповідне емоційне співпереживання, 

встановити контакт. Для того щоб спілкування не звелося до однобічної 

активності, відпрацьовувалися вміння активізувати увагу і думку слухачів, 

вибудовувався монолог як уявний діалог у формі роздуму вголос. Студентів 

навчали проектувати логіку розвитку виступу, виділяти в ньому окремі 

частини, не залишаючи поза увагою їх взаємозв’язок, аналізувати та 

корегувати зміст свого виступу перед аудиторією, а також утримувати в полі 

уваги головну думку і послідовність її доказу (Зязюн, 2000b).  

Слід зазначити, що завданнями курсу «Основи педагогічної 

майстерності» було опанування умінь керувати собою, оволодіння 

культурою педагогічного спілкування, навичками співробітництва на уроці і 

в позаурочний час. Педагогічний експеримент, що проводив колектив 

інституту, довів, що здатність до творчої діяльності вчителя успішно 

формується вже на старших курсах. Основою конкурсних іспитів в інституті 

була творча співбесіда, що ставила за мету виявлення педагогічно 

обдарованої молоді.  

І. Зязюн характеризував педагога-майстра як професіонала, що чітко 

уявляє перспективи своїх вихованців, особливо в зоні найближчого розвитку. 

Значуще місце в його діяльності посідають учні, батьки, колеги. Педагогічна 

діяльність учителя-майстра за рівнем освоєння носить творчий характер. Він 

шукає нові шляхи в педагогіці, а теорію та методику учіння творчо 

пристосовує до своєї особистості. У педагога-майстра відсутня потреба 

використовувати покарання, цілком вистачає позитивних почуттів, на яких і 
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ґрунтується його педагогічний оптимізм. Щоб прогнозувати наслідки 

педагогічної ситуації, вчитель зобов’язаний розвивати власну інтуїцію, 

педагогічне мислення.  

Слід згадати, що вчительську роботу І. Зязюн уважав театром одного 

актора, тому наполягав, щоб учитель володів акторськими вміннями не 

меншою мірою, ніж талановитий артист. Учений підкреслював, що в 

педагогічній професії, як і в акторській, треба мати природні задатки. 

Особливою рисою педагогічної майстерності педагог уважав усвідомлення 

механізмів успішності своєї праці, себе як специфічного «інструмента» 

роботи з людиною, оскільки повнота усвідомлення глибин професії, 

механізмів і меж власної діяльності, будучи однією із суттєвих ознак 

майстерності, породжує здатність ставити й розв’язувати (у межах своєї 

компетенції) професійні задачі. І. Зязюн зазначав, що педагогічна 

майстерність розпочинається з переведення творчих, людиноутворювальних 

зусиль на себе, на свою діяльність, на свій досвід, на свою індивідуальність, 

тому поступ до майстерності завжди має професійно-виховну та самовиховну 

спрямованість. Він уважав, що питання про педагогічну майстерність – це 

питання про людську якість педагога і про якість його життя, про її 

відповідність проповідуваним людським ідеалам (Зязюн, 1997).  

На думку І. Зязюна, на рівні досягнення майстерності виникає особлива 

властивість професійної діяльності, виражена мірою здатності інтегруватися 

з будь-яким науково-практичним контекстом, будь-яким досвідом, будь-якою 

інформацією, перетворювати її на джерело, засіб розв’язання професійних 

задач і власного професійного зростання. І. Зязюн уважав майстерність 

особливим станом, який уможливлює професійну свободу вчителя, педагога, 

вихователя, керівника навчального закладу. Цей стан визначає межі 

можливого й внутрішньо дозволеного в педагогічній реальності, його можна 

розглядати як своєрідну етичну міру професійної дії. Майстерність 

забезпечує педагогові свободу за рахунок осмисленого оволодіння широким 
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технологічним діапазоном, здатність до вибору стратегії (зовнішня свобода 

дій), підтримує силу духу й волі (внутрішня свобода).  

Ученому завжди був властивий наполегливий творчий пошук. Наукові 

досягнення І. Зязюна свідчать, що він був справжнім новатором, виступав 

генератором педагогічних ідей, наголошував на тому, що ефективна освіта 

можлива лише там, де педагогіка спирається на закони функціонування 

психіки, на дані наукової, теоретичної та практичної психології, на духовний 

потенціал особистості.  

За декілька років після впровадження педагогічного експерименту з 

опанування основ педагогічної майстерності Полтавський педагогічний 

інститут імені В.Г. Короленка став відомим на весь Радянський Союз як 

вищий навчальний педагогічний заклад із найсучаснішими інноваційними 

технологіями підготовки вчителя. Завдяки І. Зязюну в 1984 р. відбулося 

експонування методичного доробку кафедри педагогічної майстерності 

інституту на ВДНГ СРСР (Москва). У 1985 р. викладачі Полтавського 

педагогічного інституту під керівництвом І. Зязюна спільно з лабораторією 

соціологічних досліджень АПН СРСР організували й провели 

республіканський науково-методичний семінар для завідувачів кафедр 

педагогіки (Тарасевич, 2015).  

В основу інноваційних підходів у педагогіці 80-х рр. ХХ ст. в 

колишньому Радянському Союзі були покладені надбання міжнародної 

педагогічної теорії та практики вдосконалення діяльності школи, певні 

педагогічні традиції шкіл Західної Європи та США. Аналізуючи тогочасні 

тенденції освітнього реформування в англомовних країнах, А. Сбруєва 

відзначає «…численні теоретичні та експериментальні дослідження 

удосконалення школи, узагальнення прогресивної практики, здійснення 

школою самооцінки своєї діяльності або самоаналізу, що набули великої 

популярності в експериментальних проектах у 80-х рр. ХХ ст.» (Сбруєва, 

2004, с. 223). 
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Педагогіка співробітництва є одним із найбільших педагогічних 

досягнень у Радянському Союзі 80-х рр. ХХ ст., яке сприяло появі багатьох 

інноваційних освітніх процесів. Упродовж 1973–1980 рр. на Центральному 

телебаченні (Москва) транслювався цикл «Школа і творчість» – телевізійні 

передачі уроків естетичного циклу для школярів, що проводилися в класах, 

галереях, на природі. Завдяки телевізійному ефіру проект набув широкої 

популярності у школах колишнього Радянського Союзу, його підтримав 

головний редактор науково-популярних і навчальних програм Центрального 

телебачення В. Єгоров. Науково-методичною базою цих передач була 

Академія педагогічних наук СРСР.  

У 70–90-ті рр. ХХ ст. у загальноосвітніх школах працювали відомі діячі 

мистецтва: народний артист СРСР, Герой Соціалістичної Праці, класик 

радянської музики, диригент, піаніст, відомий громадський діяч, видатний 

просвітник і педагог, публіцист, композитор Д. Кабалевський – один із 

найкращих музикантів і педагогів радянської епохи; народний художник 

РСФСР, педагог, професор, академік АПН СРСР, академік Російської 

академії мистецтв Б. Неменський. Вони розробляли методику викладання 

навчальних предметів художньо-естетичного циклу, обов’язкових у системі 

народної освіти з першого по десятий класи (Кунгурцева, 2001).  

Головним завданням педагогіки співробітництва, яка активно 

розвивалася з початку 80-х і до середини 90-х рр. ХХ ст., було зробити учня 

рівноправним учасником педагогічного процесу. Гуманно-оптимістична 

педагогіка вчителів-новаторів базувалася на повазі до індивідуальності 

кожного учня, партнерських відносинах між учителями й учнями, прагненні 

до їх духовної взаємодії. Варто зазначити, що на необхідності педагогіки 

співробітництва наголошував Л. Виготський: те, що дитина сьогодні вміє 

робити в процесі співробітництва й під керівництвом вихователя, завтра буде 

здатна виконувати самостійно; досліджуючи виконавські вміння дитини в 

умовах співробітництва, вчитель визначає її найближчий розвиток, розвиток 

завтрашнього дня. 
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Слід зауважити, що часом народження педагогіки співробітництва 

вважається 18 жовтня 1986 р., коли в «Учительській газеті» було 

опубліковано головний документ педагогіки співробітництва (автори 

А. Адамський, Г. Альошкін, Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Соловейчик, 

В. Матвєєв, С. Лисенкова, В. Шаталов, В. Караковський, Л. Нікітіна, 

Б. Нікітін), який визначив базові гуманістичні ідеї, що стали підґрунтям для 

проведення шкільної реформи. Тези вчителів-експериментаторів «Педагогіка 

співробітництва», як своєрідний маніфест, стали програмним документом 

для педагогів, які розуміли необхідність зміни професійних взаємин між 

учителями, учнями та їх батьками на більш демократичні, наполягали на 

особистісному підході до учнів і відході від педагогіки примушування.  

У 1987 р. в «Учительській газеті», «Радянській культурі» та інших 

виданнях почали з’являтися тематичні статті Е. Днєпрова, в яких 

критикувалося педагогічна наука за «бездітність» і «наукову безплідність». 

Учений пояснював, що педагогіка передбачає діалектичну єдність 

протилежностей – нормативність і творчість. Він зазначав, що норма завжди 

виступала в якості догми, в якості опірного пункту протистояння 

вчительській творчості (Днепров, 2012). 

У 80-х рр. ХХ ст. виникла ідея створення циклу передач про вчителів-

новаторів, яка належала С. Соловейчику – письменнику, педагогу, 

журналісту, теоретику педагогіки, автору публікацій на громадські, сімейні, 

шкільні, музичні теми, що друкувалися в «Комсомольській правді», 

«Літературній газеті», журналах «Піонер», «Сім’я і школа» та інших 

виданнях. За участю С. Соловейчика щоденно на центральному телебаченні 

виходили телепрограми з педагогіки – «Час учнівства» та «Педагогіка для 

всіх». В. Єгоров реалізував ідею С. Соловейчика у програмах під назвою 

«Зустрічі в Концертній студії Останкіно», героями якої були вчителі-

новатори, відомі педагоги, які отримали можливість спілкуватися зі своїми 

колегами в залі на 720 місць. Телевізійний ефір, що транслював живий діалог 

педагогів із колегами, тривав півтори години. Завдяки щомісячним творчим 
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телевізійним зустрічам з педагогами-новаторами в телестудії «Останкіно», 

що збирали багатомільйонну аудиторію глядачів, прізвища педагогів-

новаторів набули в Радянському Союзі значної популярності. Зовнішність, 

спосіб мислення, ціннісні орієнтації вчителів стали відомі мільйонам людей, 

здійснивши позитивний уплив не лише на освітян, а й на широку 

громадськість (Кунгурцева, 2001). 

Протягом 1986–1990 рр. серед героїв циклу передач були: Є. Ільїн, 

учитель літератури (Ленінград); В. Шаталов, учитель математики (Донецьк); 

Ю. Волков, учитель праці (Реутово Московської області); М. Щетинін, 

авторська «Школа радості» (Туапсе); С. Лисенкова, вчитель початкових 

класів (Москва); Ш. Амонашвілі, педагог-дослідник (Тбілісі); О. Захаренко, 

директор авторської школи (с. Сахнівка Черкаської обл.); І. Зязюн, ректор 

педагогічного інституту (Полтава); інші педагоги-новатори. Аналіз запитань, 

реплік, реакцій людей у залі, відгуки телеглядачів свідчили, що серед 

найбільш вагомих факторів, які позитивно вплинули на суспільство, були 

готовність учителів захищати свою «Я-концепцію», вміння вести 

конструктивний діалог, зацікавленість педагогів у оновленні суспільства, 

боротьба з бюрократизмом і заідеологізованістю школи, демократизація 

життєдіяльності навчальних закладів.  

І. Зязюн (2012) зауважував, що взаємодія педагога і учнів є 

центральною ланкою в педагогіці співробітництва, яка набула популярності 

на початку 80-х років. При всій різноманітності методичного стилю вчителя, 

будь то використання «опорних сигналів» В. Шаталова чи аналіз 

літературного твору з огляду художньої деталі, що є основою для його 

розуміння, як у Є. Ільїна, найважливішим для них був метод діалогу на уроці. 

У цьому разі урок стає результатом співтворчості педагога і учнів. 

У 1987 р. І. Зязюн був запрошений до Концертної студії в Останкіно 

(Москва). Саме тоді на весь Радянський Союз пролунали ідеї концепції 

педагогічної майстерності І. Зязюна, що на той час стало викликом 

традиційній радянській системі підготовки вчителя. О. Лавріненко (2009b) 
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відзначає, що відповідаючи на запитання провідних учених-педагогів, 

учителів-практиків, студентів педагогічних ВНЗ із різних куточків 

Радянського Союзу, він окреслив визначальні чинники розвитку педагогічної 

майстерності як необхідної дисципліни в системі професійно-педагогічної та 

практичної підготовки майбутнього вчителя. На цій зустрічі були присутні 

журналісти «Учительської газети», «Правди», директори шкіл, учителі, 

школярі, співробітники науково-дослідних інститутів, студенти, викладачі, 

ректори педагогічних інститутів колишнього Радянського Союзу 

(Московський обласний педагогічний інститут імені Н. К. Крупської, 

Абаканський педагогічний інститут, Воронезький педагогічний інститут, 

Пензенський педагогічний інститут, Саратовський педагогічний інститут, 

Красноярський педагогічний інститут, Мінський педагогічний інститут, 

Новокузнецький педагогічний інститут, Московський обласний педагогічний 

інститут, Московський державний педагогічний інститут імені В. І. Леніна 

та ін.). Значна їх частина вже відвідала Полтаву, детально ознайомившись із 

передовим досвідом роботи викладачів Полтавського педагогічного 

інституту. До присутніх у студії освітян І. Зязюн (2000b) звернувся з таким 

вступним словом: «Усі проблеми, які ми зараз вирішуємо під спільною 

назвою «перебудова», багато в чому залежать від школи. Ми втратили 

позиції в культурі, відстаємо в техніці, технології від високорозвинених 

індустріальних держав лише тому, що чимало загубили в підготовці вчителя і 

в соціальному ставленні до нього. Не можу уявити злішого ворога нашого 

суспільства, ніж непідготовлений учитель, який не здатний передати дітям 

досвід минулих і сучасних поколінь через своє особистісне бачення і 

переживання, свою діяльність…» (с. 184).  

На запрошення ректора І. Зязюна поділитися власним педагогічним 

досвідом і ознайомитись із новаторським досвідом своїх колег відгукнувся 

один із героїв «Зустрічей в Останкіно» – методист, педагог-новатор з 

Ленінграда (нині Санкт-Петербург) Євген Миколайович Ільїн (1929 р.), який 

здійснив вагомий внесок у розвиток ідей педагогічної майстерності й 
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розробив оригінальну концепцію викладання літератури на основі 

педагогічного спілкування. У своїй книзі «Мистецтво спілкування» (1982; 

1988) він називає вчителя майстром людинознавчих наук, а його 

найважливішими якостями вважає мистецтво володіння словом і 

педагогічний артистизм. Є. Ільїн стверджує, що вчителю, який  хоче стати 

справжнім майстром, не слід копіювати нічию манеру: «Дивіться, як 

проводять уроки досвідчені майстри, і – вчіться у себе. У нашій справі, як у 

мистецтві, цінним є неповторний і в цьому смислі передовий досвід. 

Визнавати і шанувати індивідуальну манеру, маючи свою. Не бійтеся йти 

своїм шляхом! Почніть, мабуть, як потрібно, як навчали, і поступово 

відходьте від того, із чого почали, – до власного творчого «Я». (Баженов, 

1987, 264–265).  

20-го грудня 1988 р. у м. Москві відкрився Всесоюзний з’їзд 

працівників народної освіти. З’їзд зібрав посланців шкіл, професійно-

технічних училищ, вищих навчальних закладів з усіх союзних республік 

колишнього СРСР. У передз’їздівський період командно-бюрократична 

система управління була піддана жорсткій критиці за стиль, методи 

управління школою і всією системою освіти. Головний механізм 

прискорення перебудови освіти з’їзд убачав у підвищенні соціальних і 

економічних цінностей освіти, у творчості викладачів, вихователів 

(Ермолаев, 1989).  

Варто відзначити, що Всесоюзний з’їзд працівників народної освіти 

звернув увагу на провідну роль колективу Полтавського педагогічного 

інституту в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. У 

запропонованому для обговорення проекті нової Концепції педагогічної 

освіти було використано новаторський педагогічний досвід нової моделі 

професійної підготовки майбутнього вчителя, запроваджений викладачами 

інституту під керівництвом ректора І. Зязюна. Це, безперечно, стало 

достоїнством цього проекту нової Концепції педагогічної освіти, що 
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проголошувала неперервний професійний розвиток і самовдосконалення 

вчителя (Ермолаев, 1989).  

Академік В. Кремень (2017) відзначає: «Цікавий експеримент 

полтавців з перетворення провінційного інституту на елітарний (в 

навчальних аудиторіях дійсно панував дух позитивного креативу, людяності, 

радості праці) викликав інтерес педагогів з Японії, Китаю, Німеччини, Куби, 

Канади, Франції, Польщі, Чехії, Болгарії та інших країн, стимулював 

відкриття мережі кафедр педагогічної майстерності у вищих навчальних 

закладах колишнього СРСР» (с. 7).  

Це зумовило активізацію науково-методичних досліджень 

різноманітних аспектів проблеми високопродуктивної праці педагога, його 

професійної творчості, майстерності, культури, а також створення мережі 

однойменних кафедр, центрів, лабораторій, результати діяльності яких 

знайшли відображення у численних публікаціях, захищених дисертаціях, 

матеріалах науково-методичних форумів і конференцій. Тим самим 

прогресивна практика викладання педагогічної майстерності, проведені 

наукові дослідження цього явища заклали фундаментальне підґрунтя для 

розбудови нових перспективних векторів подальшого розвитку теорії й 

методики професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів. Почин 

Полтавського інституту з розвитку ідей педагогічної майстерності знайшов 

активний відголос і широке використання в освітній системі Росії.  

У 1991 р. в м. Бєлгороді відбулася Всесоюзна наукова конференція, 

присвячена проблемам майстерності викладача. Її організаторами виступили 

АПН СРСР, Центральна рада Педагогічного товариства Росії, Московський 

педагогічний державний університет імені В. І. Леніна, Бєлгородський 

державний педагогічний інститут імені І. С. Ольмінського (Исаев, 1991, 

с. 135–154). У конференції взяли участь відомі російські й українські вчені, 

серед яких були І. Ісаєв, Б. Лихачов, В. Семиченко, В. Сластьонін, Є. Шиянов 

та ін. У рамках конференції проходили засідання «круглих столів» з таких 

тем: «Теоретичні основи підвищення педагогічної майстерності викладачів 
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вищої школи», «Професійно-педагогічна спрямованість діяльності викладача 

вузу», «Особистість викладача вищої школи: проблеми формування», 

«Педагогічна майстерність викладача вузу в навчальному процесі», «Виховна 

майстерність викладача вищої школи». Учасники конференції звернули увагу 

на необхідність положення соціальної захищеністі студентів і викладачів, 

підвищення їхнього престижу в суспільстві, створення необхідних умов для 

творчого самовираження, самоствердження та суспільно корисної діяльності 

(Исаев, 1991). 

Педагогічна концепція фундатора педагогічної майстерності І. Зязюна 

знайшла втілення в навчально-виховному процесі вищих педагогічних 

навчальних закладів Росії того часу (Московський державний педагогічний 

інститут імені В. І. Леніна, Ростовський державний педагогічний інститут, 

Ленінградський державний педагогічний інститут імені О. І. Герцена, 

Волгоградський державний педагогічний інститут та ін.).  

Зазначимо, що І. Зязюн наголошував на тому, що ефективна освіта 

можлива лише там, де педагогіка спирається на закони функціонування 

психіки, на дані наукової, теоретичної та практичної психології, на духовний 

потенціал особистості. Побудована ним сучасна система педагогічної 

майстерності ґрунтується саме на психопедагогіці особистості. Теоретико-

методологічні положення та інноваційні дидактичні засади концепції 

педагогічної майстерності І. Зязюна базувалися на українській історії, 

культурі, національних традиціях і наукових поглядах українських діячів 

науки, теоретиків і практиків освітньої галузі, видатних філософів, 

державних діячів.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

У педагогічному аспекті період 50-х рр. ХХ ст. був одним із найбільш 

яскравих і творчих періодів розвитку педагогічної майстерності в освітній 
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системі Росії. Він був зв’язаний із початком масштабної реформи російської 

освіти, яка здійснювалася в руслі значних змін у соціально-економічному, 

політичному й духовному житті держави й суспільства. З’ясовано, що в цей 

період учені досліджували психологічні аспекти проблеми професіоналізму 

вчителя, становлення його характеру, майстерності, формування 

педагогічних умінь і навичок у процесі педагогічної діяльності; розробляли 

професіограми вчителів різних спеціальностей, де визначали не лише зміст і 

систему теоретичних знань, необхідних учителю, а й перелік педагогічних 

умінь і навичок, необхідних для здійснення ним навчально-виховних 

функцій. У педагогічній теорії і практиці широко використовувалося поняття 

«педагогічна майстерність», яке розглядалося як ключовий показник 

особистості вчителя, а критерієм педагогічної майстерності визначалася 

освіченість, педагогічна ерудиція, професіоналізм. 

У ході дослідження встановлено, що в середині 50-х рр. ХХ ст. в Росії 

активно розвивається дидактика, а видатні науковці-дидакти у своїх працях 

описують і аналізують новаторський педагогічний досвід на основі 

дидактичних експериментів у співтворчості з учителями-новаторами. У цей 

період активізується діяльність педагогів-новаторів, спрямована на 

модернізацію й поліпшення організації навчально-виховного процесу в 

школі. Зміст нововведень був зв’язаний із подоланням недоліків 

пояснювально-ілюстративного типу навчання. Масового поширення набув 

передовий педагогічний досвід ефективно працюючих педагогічних 

колективів, педагогів-ентузіастів, які розробляли прогресивні методики 

навчання й виховання.  

У цей період відбувалася інтеграція діяльності науковців АПН РРФСР, 

викладачів кафедр педагогіки педагогічних інститутів, шкільних 

педагогічних колективів у напрямі обґрунтування теорії дидактики. 

Педагогіка 50-х рр. характеризувалася високим ступенем науково-

педагогічної дискусії. Саме в цей час виникла потреба в підготовці вчителя, 

який не просто передає знання, а педагога-майстра. Поширення психолого-
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педагогічних знань у практичну діяльність навчальних закладів, узагальнення 

передового вітчизняного й зарубіжного педагогічного досвіду зумовили 

зміни в розумінні сутності педагогічної майстерності. Значний інтерес до 

особистості дитини та її пізнання, відхід від авторитарних відносин між 

учителем і учнями сприяли розвитку нових підходів до визначення 

педагогічної майстерності вчителя.  

Установлено, що зростання інноваційної активності вчителів-новаторів 

із середини 50-х до кінця 80-х років ХХ ст. було зумовлено як об’єктивними 

факторами (демократизація суспільного життя, поступовий економічний 

розвиток, науково-технічний прогрес, зростання ролі освіти в усіх сферах 

життя суспільства), так і суб’єктивними (підвищення професійної 

майстерності вчителів, творча діяльність педагогів-новаторів), що сприяло 

подальшому розвитку ідей педагогічної майстерності.  

Доцільно наголосити, що у 80-ті рр. ХХ ст. в системі освіти СРСР 

загострилися суперечності між реальними інтересами й потребами 

особистості і офіційними директивами з підготовки молодого покоління в 

освітніх установах. У суспільстві і педагогічних колах назріла необхідність 

демократизації та гуманізації системи освіти, що розглядалося як елемент 

процесу демократизації суспільства.  

Система освіти зазнала масованої критики, об’єктами якої стали 

бюрократизм, низький професійний рівень підготовки вчителів тощо. Учені 

зазначали, що масово-репродуктивний характер професійної підготовки 

вчителя не відповідає індивідуально-творчому характеру педагогічної 

діяльності, звернули увагу педагогів на реалізацію індивідуально-творчого 

підходу, орієнтацію на неповторну індивідуальність кожного студента в 

процесі його професійної підготовки. Була сформульована мета педагогічної 

освіти – неперервний загальний і професійний розвиток учителя нового типу, 

високий рівень професіоналізму та педагогічної майстерності, інноваційний 

стиль науково-педагогічного мислення, готовність до створення нових 

цінностей і прийняття творчих рішень, самоосвіта і готовність до неї. Одним 



391 

 

з основних завдань реформування системи освіти стала розробка й реалізація 

на практиці нових педагогічних технологій. У Росії з’явилася особистісно-

орієнтована освіта, базовими цінностями якої стали самореалізація, 

творчість, розвиток індивідуальних особливостей особистості. 

Проведений нами аналіз дозволяє стверджувати, що період 80–90-х рр. 

ХХ ст. характеризується реформуванням російської педагогічної освіти, що 

відбувалося на засадах демократизації освітнього простору, децентралізації 

управління освітою, автономності навчальних закладів, переходу від 

авторитарної педагогіки до педагогіки співробітництва. У вищих 

педагогічних навчальних закладах вибудовувалися основи нової філософії 

вищої професійної освіти на засадах системного, діяльнісного, 

індивідуально-творчого підходу.  

Вагомою подією цього періоду стала інституалізація педагогічної 

майстерності. Теоретико-методичні напрацювання колективу науковців 

Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка з досвіду 

формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя стали 

основоположними у поступі педагогічної освіти Росії. Лише після того, як у 

Полтавському педагогічному інституті вперше в історії вищої педагогічної 

школи Радянського Союзу було впроваджено педагогічну майстерність як 

окремий навчальний предмет, педагогічна спільнота Росії почала 

впроваджувати прогресивний український досвід і запозичувати теоретичні й 

практичні розробки колег з України. 

 

Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Мільто, 

2004a; Мільто, 2005c; Мільто, 2008a; Мільто, 2008b; Мільто, 2009a;  Мільто, 

2010b; Мільто, 2012g; Мільто, 2012h; Мільто, 2012i; Мільто, 2013c; Мільто, 

2014b; Мільто, 2014d; Мільто, 2015b; Мільто, 2017d; Мільто, 2017f; Мільто, 

2018b; Мільто, 2018c.                 
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РОЗДІЛ 5. ПРОГНОСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

У розділі порівнюються спільні й відмінні ознаки розвитку ідей 

педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії і України, що 

підтверджуються конкретними прикладами професійно-педагогічної 

підготовки вчителів. Обґрунтовано й проаналізовано соціально-економічні, 

організаційно-педагогічні передумови становлення й розвитку професійної 

майстерності вчителя. Здійснено обґрунтування проблем і перспектив 

розвитку педагогічної майстерності в освітній системі України. 

 

 

5.1. Порівняльно-педагогічний аналіз розвитку ідей педагогічної 

майстерності вчителя в теорії і практиці освіти Росії й України  

 

Проведене дослідження ретроспективи розвитку ідей педагогічної 

майстерності вчителя в Росії та здійснений у цьому контексті порівняльно-

педагогічний аналіз із українським досвідом надали можливість виявити у 

цих процесах як спільні, так і відмінні особливості, що, на нашу думку, 

зумовлені комплексом чинників різноаспектного характеру. Розвиток ідей 

педагогічної майстерності в обох країнах детермінований історичними, 

соціально-економічними, політичними та культурними чинниками. 

Аналізуючи розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя в Україні й 

Росії, ми виявили їх подібність і відмінність. 

Необхідно зазначити, що зародження педагогічної освіти в Україні 

зв’язане зі Львівською братською школою, яка готувала вчителів для 

початкової й середньої ланки освіти. Підготовка вчителів у XVI‒XVII ст. 

здійснювалась також у Києво-Могилянській академії, Острозькій школі-
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академії і відкритих у XVIIІ ст. колегіях. Цінним є досвід Київської колегії 

щодо підготовки вчителя. Як слушно відзначає О. Лавріненко (2009b), 

формуванню педагогічної майстерності випускників колегіуму сприяли 

класи поетики, в яких, як і в Київської академії, студенти вивчали теоретичні 

основи поезії, правила складання віршів, аналізували віршовані тексти 

античних поетів, латиномовні та російськомовні вірші. 

Зародження української системи підготовки педагогічних кадрів 

відбулося в середині ХVІ ст., в період створення нових навчальних закладів, 

що базувалися на національних освітніх традиціях, поєднанні вітчизняного і 

європейського досвіду: Острозького культурно-освітнього центру, 

Львівської, Луцької і Київської братських шкіл. У цей період у поглядах 

викладачів-«братчиків» під упливом вітчизняного педагогічного досвіду 

зароджувалися ідеї педагогічної майстерності, що були викладені в «Порядку 

шкільному» (1586 р.) Львівської братської школи.  

Першим вищим навчальним закладом в Україні була Києво-

Могилянська академія (1659–1817 рр.). Закінчуючи навчання, вихованці 

академії працювали вчителями, священиками, писарями, державними 

службовцями, співаками й музикантами, деякі вели мандрівне життя. Вони 

засновували школи, писали підручники, навчали дітей, правили служби, 

готували постановки, ходили з вертепами і та ін. Як уважає О. Лавріненко 

(2009 р.), «риторична школа, започаткована провідними діячами освіти того 

часу Ф. Прокоповичем, І. Галятовським, С. Яворським, Л. Барановичем та ін., 

формувала у студентів елементи комунікативної мовної культури, 

внутрішньої й зовнішньої педагогічної техніки, слугувала дороговказом для 

досягнення вершин учительської праці» (Лавріненко, 2009b). 

У Росії визнання необхідності професійної підготовки вчителів 

почалося з ХVІІІ ст., коли відкрився перший вищий навчальний заклад – 

Слов’яно-греко-латинська академія (1687–1814 рр.). Відкрилися вищі наукові 



394 

 

заклади: Морська академія (1715 р.), Академія наук і мистецтв (1725 р.), про 

що свідчать відповідні державні документи (Рождественский, 1912).  

Засадами розвитку ідей педагогічної майстерності в обох країнах 

можна вважати церковну педагогіку. Саме так П. Каптерєв (1915) назвав цей 

період розвитку освіти – періодом церковної (християнської) педагогіки. 

Початком активізації розвитку освіти в Україні можна вважати XVII ст., тоді 

як у Росії – XVIII ст. У цей період відбувався перехід від церковної ідеології 

до ідеології просвіти, від «церковних» форм навчання до пошуку світських 

форм. Так, у творі «Розмови двох друзів про користь наук і училищ» (1733 р.) 

В. Татищев поставив перед освітою світські цілі, залишаючи релігійне 

виховання за рамками шкільного життя. Учений був переконаний у 

необхідності для кожної освіченої людини пізнання самої себе: зовнішнього, 

тілесного, внутрішнього і духовного, що можливо лише за допомогою науки. 

Учений розробив першу в російській педагогіці класифікацію наук: потрібні 

(домогосподарство, лікування, Закон Божий, уміння володіти зброєю, логіка, 

богослов’я); корисні (письмо, граматика, ботаніка, іноземні мови, історія, 

красномовство, генеалогія, географія, анатомія, фізика, хімія); «чепурні» 

(поезія, живопис, музика, танці, верхова їзда); «цікаві» (астрономія, 

фізіономіка, хіромантія, алхімія); «шкідливі» (ворожіння і чаклунство). На 

думку В. Татищева, педагог повинен не лише знати свій предмет, а й 

володіти технікою викладання, вміти навчати учнів, тобто майстерно 

виконувати свою роботу (Татищев, 1938).  

Варто зауважити, що в Росії й Україні період до відміни кріпацтва 

можна вважати періодом «державної педагогіки», тому що управління 

народною освітою перейшло до держави. Відповідно освіта мала служити 

державним інтересам, готувати освічених людей для служби державі, було 

засновано нові навчальні заклади для спеціальної професійної підготовки 

вчительства, розпочалася педагогізація навчальних закладів, інтеграція в 

європейський освітній простір, реформування освіти.  
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Т. Усатенко (2003) відзначає, що ренесанс освіти для Росії, зв'язаний з 

«прорубкою» офіційно-бюрократичного вікна в Європу, відбувався на тлі 

«зачиненої і забитої навіть тієї невеликої кватирки, справді дуже потрібної 

просвіті й культурі українського народу, що здавна був ініціатором зносин із 

Заходом» (с. 249). 

Осередком просвітництва як в Україні, так і в Росії були і є 

університети. Проте, якщо Києво-Могилянську академію було засновано у 

1615 р., то Московський університет – у 1755 р. Така різниця в часі відкриття 

вищих навчальних закладів дещо уповільнила розвиток ідей педагогічної 

майстерності в Росії порівняно з Україною, оскільки під егідою університетів 

випускалися науково-популярні журнали й газети, працювали типографії, 

бібліотеки, проводилися публічні лекції тощо. У Києво-Могилянській 

академії і Московському університеті студенти опановували майстерність 

володіння словом. Як навчальний курс у цих вищих навчальних закладах 

викладалася риторика, що була покликана навчити студентів основам 

красномовства, комунікативної культури та використання мовних норм у 

процесі спілкування (Обозрение преподавания и распределение, 1887; 

Учебный план, 1887).  

Як зазначає О. Лавріненко (2009b), вихованці Києво-Могилянської 

академії ставали фундаторами освітньої справи не лише на українських 

землях, а й у Росії. Найкращі просвітники, церковні діячі, мистецька еліта 

багато зробили для розвитку педагогічної освіти Росії. 

Важливе значення для розвитку ідей педагогічної майстерності кінця 

ХVІІІ ст. для Росії і України мала діяльність Комісії із запровадження 

училищ (1782 р.), що ініціювала проведення реформи підготовки 

педагогічних кадрів і звернула увагу на спеціальну підготовку вчителів. 

Почалися активні пошуки оптимальних шляхів професійної підготовки 

педагогічних кадрів (Рождественский, 1909, с. 278).  
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Архівні матеріали дозволяють нам стверджувати, що період кінця 

ХVІІІ – початку ХІХ ст. в Росії й Україні зв’язаний з реформуванням 

державного управління, пошуками нових ідеалів духовності, спробами 

лібералізації суспільно-політичного життя. У цей період була створена 

державна система освіти, виникли нові типи освітніх навчальних закладів – 

малі й головні народні училища з єдиними навчальними планами, класно-

урочною формою навчання, з єдиними методиками викладання навчальних 

дисциплін, єдиними підручниками (О народных училищах, 1875).  

Першу половину XIX – початок XX ст. як у Росії, так і в Україні можна 

вважати періодом становлення й поширення нових закладів освіти. На 

початку ХІХ ст. в Росії почалася лібералізація освіти, був прийнятий «Статут 

навчальних закладів, підвідомчих університетам» (1804 р.), який 

проголошував ідею створення вчительських або педагогічних інститутів у 

системі університетів. Відповідно до університетської реформи 1803–

1804 рр. у Російський імперії були відкриті трирічні педагогічні інститути 

при університетах, у яких вивчалися спеціальні предмети психолого-

педагогічного спрямування та відбувалася практична підготовка. 

Спільним, що об’єднувало педагогічну освіту Росії й України в цей 

період, був Загальний Статут імператорських університетів (1804 р.), що 

започаткував вищу педагогічну освіту на основі класичної університетської. 

Упродовж 1804–1837 рр. при Московському, Харківському, Казанському, 

Дерптському і Київському університетах були відкриті трирічні педагогічні 

інститути, що готували фахівців з педагогіки. Освітня реформа (1802–

1804 рр.) зв’язана з необхідністю підготовки кваліфікованих педагогічних 

кадрів з вищою освітою, що свідчить про впровадження курсу педагогічної 

майстерності у підготовку педагогічних кадрів (Рождественский, 1909, 

с. 278).  

Першим галузевим педагогічним закладом, який забезпечував 

професійно-педагогічну підготовку майбутніх учителів для Росії й України, 
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був Санкт-Петербурзький Педагогічний інститут (1804 р.). Після отримання 

у 1816 р. статусу головного педагогічний інститут координував професійну 

діяльність усіх профільних інститутів.  

Друга половина XIX ст. – початок XX ст. в Російській імперії – період 

активної розробки освітньої теорії і структури педагогічної освіти, 

формування нової російської педагогіки. І. Зязюн (2012) зауважує, що в 

другій половині ХІХ ст. в Україні створювалася система професійної 

педагогічної освіти (Київський і Харківський педагогічні інститути, 

педагогічні підрозділі Ніжинського ліцею князя Безбородька, зокрема 

Історико-філологічний інститут, Учительські курси Фребеля в Києві тощо). 

Відбувалося це, зазначає науковець, водночас зі створенням педагогічної 

семінарії при Московському університеті, педагогічної семінарії при 

Головному Санкт-Петербурзькому народному училищі, Головного 

Педагогічного інституту в Петербурзі та ін. Учений підкреслює, що «в 

підготовці вчителя в цей час переважала практика, що свідомо підносилася 

над теорією. Громадськість плекала ідеал «істинного сина Батьківщини», 

тому педагог-майстер повинен був володіти розвиненими вміннями 

збуджувати в учнів інтерес до вивчення наук» (Зязюн, 2012, с. 6). 

У Російській імперії XIX – початку XX ст. як в Україні, так і в Росії 

педагогічний фах можна було здобути в педагогічних інститутах при 

університетах, на вищих педагогічних курсах, в учительських семінаріях, 

земських учительських школах, учительських інститутах, церковно-

вчительських і другокласних учительських школах, національних 

учительських школах, приватних навчальних закладах, орієнтованих на 

підготовку педагогічних кадрів. З 70–80-х рр. XIX ст. при жіночих гімназіях, 

прогімназіях і єпархіальних жіночих училищах відкривалися спеціальні 

педагогічні класи, метою створення яких було підвищення рівня підготовки 

педагогічної майстерності вихованок. 
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Спільною ознакою розвитку ідей педагогічної майстерності другої 

половини ХІХ ст. як у Росії, так і в Україні була поява педагогічних 

товариств, посилення їхнього впливу на розвиток освіти. П. Каптерєв 

(1915 р.) назвав цей час періодом суспільної педагогіки. У Росії і в Україні 

набирали силу громадські рухи, які суттєво вплинули на становлення й 

розвиток педагогічної майстерності вчителя. Створення науково-

педагогічних громадських організацій («Санкт-Петербурзьке педагогічне 

товариство» (1859 р.), Педагогічний музей Головного управління військово-

навчальних закладів (1864 р.), «Товариство класичної філології і педагогіки» 

(1874 р.), «Фребелівське товариство» (1871 р.), «Ліга освіти і її педагогічна 

академія» (1906 р.), «Товариство поліпшення середньої школи» (1906 р.), 

«Товариство експериментальної педагогіки» (1909 р.)) заклало основи 

системи підвищення кваліфікації вчительських кадрів. У цей період в 

Російській імперії підвищити педагогічну майстерність учителі могли на 

педагогічних курсах, учительських з’їздах, у Педагогічних Товариствах, 

учительських бібліотеках і Педагогічному музеї. В Україні важливе значення 

мало культурно-освітнє товариство «Просвіта» у Львові (1868 р.), його філії у 

Києві, Харкові, Полтаві, Одесі, Чернігові (1905 р.), метою яких був розвиток і 

збереження української культури, просвіта українського народу (Гіптерс, 

2014; Журнали засідань товариства, 1885–1890). 

Під упливом суспільно-педагогічного руху другої половини XIX – 

початку XX ст. в Росії гостро постали питання підвищення педагогічної 

майстерності вчителів, що обговорювалися й дискутувалися на сторінках 

педагогічних видань, на з’їздах і курсах учителів (Циркуляр Министерства 

народного просвещения, 1872). Саме в цей історичний період набуває 

інтенсивного розвитку діяльність таких прогресивних українських й 

російських педагогів, як В. Вахтеров, М. Демков, М. Корф, П. Каптерєв, 

Д. Ушинський, Д. Семенов, В. Сиповський, В. Острогорський та ін., які 
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акцентували увагу на гуманізації навчально-виховного процесу, його 

творчому характері.  

Варто зазначити, що українська педагогічна освіта певний час 

розвивалася в межах російської освітньої системи, оскільки Україна входила 

до складу Російської імперії. Це, з одного боку, мало негативний уплив, 

оскільки розвиток освіти базується на історії, традиціях, культурі саме свого 

народу, а з іншого – можна припустити, що це були паростки інтеграції, 

створення єдиного освітнього простору (Циркулярное распоряжение 

Министерства народного просвещения, 1891).  

Друга половина ХІХ ст. в Росії позначена появою низки концепцій, що 

були орієнтовані на модернізацію системи освіти, розвиток педагогічної 

майстерності вчительських кадрів і спроби обґрунтування поняття 

«майстерність» учителя (Д. Семенов, В. Сиповський, В. Вахтеров, 

П. Каптерєв та ін.). 

У кінці ХІХ – на початку XX ст. в Росії були теоретично розроблені й 

апробовані на практиці різні форми підготовки вчителів для середньої школи 

(педагогічні факультети при університетах, педагогічні інститути, 

педагогічні курси), відкрито Жіночий педагогічний інститут (1903 р.) у 

м. Санкт-Петербурзі. В Україні вищі жіночі навчальні заклади почали 

відкриватися з 1905 р., коли перед педагогічною громадськістю і державними 

українськими діячами гостро постало питання підготовки педагогічних 

працівників для середніх і вищих навчальних закладів. Найвідомішими в 

Україні стали Київські, Харківські та Одеські вищі жіночі курси, 

Фребелівський дворічний педагогічний інститут, який було створено 

Київським товариством трудової допомоги для інтелігентних жінок.  

О. Лавріненко (2009b) вважає, що розвиток мережі жіночих вищих 

педагогічних закладів спонукав науковців, теоретиків і практиків освітньої 

галузі до написання навчальних і методичних посібників, у яких 

обстоювалися проблеми професійної майстерності вчителя-вихователя, 
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обґрунтовувалася необхідність уведення до навчальних планів і програм 

предметів, які сприяли б формуванню педагогічної майстерності. 

На початку XX ст. в Україні і Росії були відкриті народні університети, 

які давали можливість студентам реалізовувати університетську програму і 

при яких діяли загальноосвітні й спеціальні курси для вчителів. Значний 

внесок у розвиток вищої педагогічної освіти здійснили неурядові вищі 

навчальні заклади, кожен з яких був унікальним і мав характерні особливості. 

Так, Педагогічний інститут імені П. Шелапутіна в м. Москві (1911 р.) 

першим серед вищих навчальних закладів Росії почав займатися 

підвищенням педагогічної майстерності вчителів, їх післядипломною 

освітою. Педагогічна спільнота як в Україні, так і в Росії у відкритті 

навчальних закладів убачала можливість забезпечення культурного 

середовища, необхідного для демократичного руху, підвищення освітнього й 

культурного потенціалу населення, посилення соціокультурних функцій 

освіти. Професійна майстерність педагога розвивалася у процесі соціально-

педагогічних суперечностей, про що свідчать коливання реформ і 

контрреформ вищої школи, коли періоди найбільш вільного, автономного 

розвитку вищої школи змінювалися періодами жорсткої регламентації, 

адміністративного пригнічення. Суперечності цього процесу полягали в 

тому, що вища школа, з одного боку, розвивалася відповідно до об’єктивних 

процесів соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, а з 

іншого – відчувала на собі постійне бажання уряду підпорядкувати її своєму 

впливу. 

У періоди реформ наукова і педагогічна творчість, професійна 

майстерність учителя, готовність до оволодіння новими педагогічними 

цінностями і технологіями ставали пріоритетними. Резолюція «Про реформу 

вищої школи» (1920 р.) дозволила організувати в Росії професійну підготовку 

педагогів на базі університетів і створити при них педагогічні факультети. 

Колегія Головного комітету професійно-технічної освіти Наркомату 
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розробила «Положення про педагогічні навчальні заклади» (1921 р.) і 

створила Комісію з організації першого педагогічного факультету на базі 2-

го Московського державного університету. Комітет затвердив два типи 

вищих педагогічних навчальних закладів РРФСР – педагогічний факультет і 

педагогічний інститут, завданнями яких була підготовка 

висококваліфікованих педагогів різних галузей народної освіти, а також 

наукових працівників (Положение о высших, 1921).  

О. Лавріненко (2009b) зауважує, що в Україні з 1922 р. поступ у 

впровадженні елементів педагогічної майстерності здійснювали нові заклади 

педагогічної освіти – факультети соціального виховання при Інститутах 

народної освіти та Вищі трирічні педагогічні курси. Учений довів, що 

важливою перевагою українських факультетів соціального виховання 

20-х рр. ХХ ст. було те, що вони виробляли власну систему професійно-

педагогічної підготовки студентів, звертаючи увагу на практичну й 

комунікативну її складову. В основі загального рівня розвитку педагогічної 

майстерності студента була його самостійна робота, участь у самоврядуванні, 

навіть посильне керівництво закладом і, тим самим, формувалися як 

організаторські, так і педагогічні риси особистості майбутнього вчителя. 

Варто зазначити, що на початку ХХ ст. як у Росії, так і в Україні у 

вищих педагогічних освітніх закладах здійснювалися пошуки чинників 

підвищення професійної майстерності майбутнього вчителя, 

обґрунтовувалася необхідність фахової педагогічної освіти на основі 

духовних, соціальних і професійних цінностей людської особистості. У 

період 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. російські й українські вчені розпочали 

ґрунтовне вивчення сутності, специфіки та особливостей педагогічної 

професії. 

Значний поступ у впровадження ідей педагогічної майстерності 

періоду 20-х рр. XX ст. був здійснений шляхом уведення нових предметів 

естетичного спрямування у практику професійно-педагогічної підготовки 
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майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Росії та України. На 

семінарах з художнього читання і ораторської майстерності, які сприяли 

розвитку культури мовлення, майбутніх учителів навчали постановці голосу, 

умінню красиво і в доступній формі виражати свої думки, почуття та емоції. 

Розвитку педагогічної майстерності вчителя сприяло відкриття у 

м. Петрограді (1919 р.) унікального навчального закладу – Інституту живого 

слова, де співробітники розвивали комунікативні здібності педагогів.  

На початку XX ст. державна освітня політика стосовно педагогічної 

освіти в Росії і в Україні мала спільні риси. У 20–30-х рр. ХХ ст. як у Росії, 

так і в Україні зростає інтерес до вивчення проблеми педагогічної 

майстерності вчителя. Журнали «Народна освіта», «Єдина трудова школа», 

«Учитель», «Педагогічна думка», «Народний учитель», «Шлях освіти», 

«Радянська освіта» друкували матеріали з проблем підготовки вчителя, де 

окреслювалися шляхи продуктивного опанування вчительською професією, 

пропонувалося професіографічне оцінювання педагога, висвітлювався досвід 

застосування ефективних методів роботи вчителів та ін. 

Із середини 20-х рр. в Україні і Росії започатковується 

професіографічне оцінювання педагогічної праці, метою якого було 

визначення специфічних ознак учительської професії. Саме в цей період як у 

Росії, так і в Україні створюються науково-дослідні центри, лабораторії, 

комісії, кабінети з оцінювання педагогічної професії. Особливого значення в 

педагогічних колах набули дискусії з питань функцій учителя, сутності його 

професійної майстерності та творчості. У цей період виходять друком праці 

російських і українських учених з проблем наукового вивчення педагогічної 

професії (Г. Ващенко, М. Гармсен, С. Гінзбург, Т. Лубенець, Я. Мамонтов, 

М. Рубінштейн, І. Чаленко, Я. Чепіга та ін.). 

У 1943 р. була створена вища наукова установа – Академія 

педагогічних наук СРСР, що об'єднала найбільш видатних учених у галузі 

психолого-педагогічних наук з України та Росії і стала центром науково-
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педагогічної думки. З метою підвищення рівня педагогічної майстерності 

вчителів президент академії І. Каїров ініціював «Педагогічні читання», які 

здобули великий авторитет серед освітян. Для підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителів академія використовувала як базу Центральний 

інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів працівників народної 

освіти та інші установи м. Москви, де проводилися цикли лекцій з 

психології, дитячої фізіології, дефектології, дошкільного родинного 

виховання та історії педагогіки. Вчителі підвищували свою професійну 

майстерність також завдяки діяльності Центрального педагогічного лекторію 

АПН СРСР (1946 р.). Наукові співробітники, лектори розробляли і читали 

лекції для вчителів не лише в м. Москві, а й в обласних, крайових і великих 

промислових центрах республік.  

У 50-х рр. ХХ ст. як у Росії, так і в Україні поглиблюється розуміння 

сутності педагогічної майстерності. Як відзначає О. Лавріненко (2009b), у 

видавництві «Радянська школа» в середині 50-х рр. публікується низка 

результатів теоретико-методологічних досліджень з питань сутності й 

специфіки педагогічної майстерності вчителя, культури педагогічної праці, 

засадничих принципів організації й здійснення педагогічної дії. У підручнику 

«Педагогіка» (1956 р.) за загальною редакцією І. Каїрова дається визначення 

педагогічної майстерності як синтезу ідейної спрямованості, загальної 

культури, професійних знань і професійного досвіду вчителя. 

У 50–60 рр. ХХ ст. в Росії з’являються наукові дослідження 

Ф. Гоноболіна (1956), Л. Додон (1957), В. Крутецького (1959), Н. Кузьміної 

(1961), М. Левітова (1952), Д. Самуйленкова (1959; 1961) О. Щербакова 

(1969) та інших педагогів і психологів, присвячені питанням професійної 

підготовки вчителя, психологічним і евристичним аспектам педагогічної 

праці, особистості вчителя, педагогічним здібностям, завдяки чому 

збагатилися науково-теоретичні уявлення про сутність і зміст, ознаки й 

структурні елементи професійної майстерності вчителя.  
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Необхідно звернути увагу на те, що понад сімдесят років Україна 

входила до складу СРСР і її науково-педагогічний простір був частиною 

наукового простору союзної держави. В Україні існували власні науково-

педагогічні установи, засоби науково-педагогічної комунікації, наукові 

школи, педагоги, науковці, які продукували педагогічні знання, що 

збагачували не тільки радянську, а й світову педагогіку. 

Із середини ХХ ст. в Україні й Росії спільною ознакою у розвитку 

педагогічної майстерності була державна підтримка освіти та процес 

інституалізації педагогічної майстерності. В Україні цей процес розпочався в 

1981 р. зі створення відповідної кафедри в Полтавському педагогічному 

інституті імені В. Г. Короленка й виокремлення навчальної дисципліни 

«Основи педагогічної майстерності». Як зазначає Л. Пуховська (2001 р.), 

«український досвід формування педагогічної майстерності освітянських 

кадрів уходить до скарбниці світових надбань і може бути гідно 

презентований на міжнародній арені як інтегративне соціокультурне явище і 

психолого-педагогічний феномен, що зароджується на рівні особистісних 

якостей та індивідуальної свідомості як внутрішня потенція людини і 

поступово набуває специфічних рис у процесі професійної підготовки та 

набуття досвіду педагогічної праці» (Пуховська 2001, с. 20).  

Прогрес у розвитку ідей педагогічної майстерності та професійної 

підготовки майбутніх учителів об’єктивно зумовив значну активізацію 

українських і російських науковців із розробки теоретичних засад 

педагогічної майстерності. 80–90-ті рр. ХХ ст. можна визначити як етап 

поглибленої розробки проблеми педагогічної майстерності вчителя і 

зв'язаних з нею питань, а саме: формування основ педагогічної майстерності 

у вищих навчальних закладах; професійного вдосконалення педагогів у 

системі підвищення кваліфікації; атестації педагогічних кадрів; розвитку 

творчого потенціалу окремого вчителя і педагогічного колективу загалом.  
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На сучасному етапі розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя в 

Росії і Україні базується на психології творчості, що розглядає питання 

фізіологічних основ, етапів, механізмів процесу розвитку творчої особистості 

(Г. Альтшулер, Д. Богоявленська, Л. Виготський, М. Лазарєв, О. Лук, 

В. Моляко, О. Мороз, В. Омеляненко Я. Пономарьов, В. Рибалка та ін.); 

педагогічної акмеології, що вивчає проблеми професійного та особистісного 

розвитку людини, умови та шляхи досягнення людиною вершин 

професіоналізму (Н. Гузій, А. Деркач, О. Дубасенюк, Н. Кузьміна, 

А. Маркова, С. Пожарський та ін.); питання формування педагогічної 

майстерності вчителя вивчаються у зв’язку з вимогами до професійного 

мислення вчителя (О. Абдулліна, Ю. Кулюткін, О. Орлов, В. Слободчіков 

та ін.); педагогічної культури як невід’ємної складової педагогічної 

майстерності (О. Бондаревська, В. Гриньова, М. Єрмоленко, І. Ісаєв, 

О. Лавріненко, В. Міжеріков); педагогічної етики як естетичної складової 

педагогічної майстерності (Е. Гришин, І. Зязюн, Н. Мацуй, В. Наумчик, 

О. Отич, Г. Сагач, О. Сисоєва, І. Синиця, В. Чернокозова, І. Чернокозов 

та ін.); педагогічної творчості у контексті розробки педагогічних технологій 

розвитку творчої особистості вчителя (В. Андреєв, І. Андріаді, Ю. Азаров, 

І. Дмитрик, В. Загвязинський, З. Курлянд, М. Лазарєв, О. Матюшкін, 

В. Омельяненко, М. Поташник, С. Сисоєва та ін.); обґрунтування і розробки 

педагогічних технологій (Ю. Бабанський, В. Беспалько, Ю. Орлов, 

Н. Тализіна та ін.). Доходимо висновку, що педагогічна майстерність 

інтегрує аспекти філософії, етики, естетики, логіки, риторики, психології, 

педагогіки, історії педагогіки, соціології, психопедагогіки, що суттєво 

збагачує зміст педагогічної майстерності.  

Про ефективність розроблення проблеми розвитку педагогічної 

майстерності вчителя свідчить значна кількість статей, монографій, 

підручників, навчальних посібників, де розкрито сутність педагогічної 

майстерності. Проведений нами аналіз дисертацій, захищених у Росії в 1990-
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х – 2000-х рр., дозволив визначити пріоритетні наукові розвідки російських 

учених у підготовці майбутніх учителів. Перша група досліджень присвячена 

формуванню професійно-особистісної культури вчителя (професійна, 

педагогічна, духовна, моральна, естетична, професійно-етична, художня, 

екологічна, політична, емоційна, емпатійна, психологічна, мовна культура 

вчителя) (З. Абросимова, О. Анісімов, Л. Бабич, О. Бережнова, Є. Богданов, 

Є. Гармаш, М. Галкіна, Н. Горбунова, B. Грехнев, І. Ісаєв, Г. Ковальова 

та ін.).  

Друга група досліджень включає розвідки, що виявляють творчий 

потенціал особистості вчителя (A. Анохін, Т. Бацаєва, С. Боровська, 

І. Галактіон, В. Кан-Калик, В. Кузнєцова, В. Максимов, М. Нікандров, 

С. Нілова, Л. Павлова, Н. Посталюк, Н. Романенко, Т. Шульгіна, Н. Яковлєва 

та ін.).  

Третю групу досліджень становлять роботи, присвячені формуванню 

професійно-особистісної готовності до педагогічної та інноваційної 

діяльності (М. Анісімов, Л. Архарова, Т. Гущина, В. Зубова, Л. Подимова, 

І. Протасова, В. Сластьонін, Т. Хорошилова, Т. Шевченко, В. Яковлєв та ін.).  

Є також група досліджень, присвячених формуванню педагогічної 

майстерності майбутнього вчителя й формуванню професійних умінь щодо 

реалізації педагогічних технологій (І. Андріаді, Л. Байкова, М. Васильєв, 

Л. Воробйова, Г. Головін, І. Ільїна, М. Кузнєцова, С. Маркова, Т. Шульгіна, 

О. Фетиско, О. Шиян та ін.); дослідження, спрямовані на формування 

професіоналізму, підвищення компетентності вчителя (І. Багаєва, 

А. Воротнікова, Л. Гребенкина, М. Карнаух, І. Клименко, Н. Кузьміна, 

М. Кухарев, Л. Мітіна та ін.). У багатьох працях набули особливого 

поширення і розвиваються ідеї таких методологічних підходів до 

професійної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі, як 

культурологічний, гуманістичний, аксіологічний, антропологічний, 

акмеологічний та ін.  



407 

 

Теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної майстерності 

презентовані у працях сучасних українських учених: В. Андрущенка, 

О. Антонової, Є. Барбіної, С. Гончаренка, Н. Гузій, І. Зязюна, 

А. Кузьмінського, О. Лавріненка, М. Лазарєва, М. Лещенко, Ю. Львової, 

О. Матвієнко, Л. Мацько, О. Мороз, Н. Ничкало, Л. Савенкової, О. Семеног, 

В. Сидоренко, І. Синиці, С. Сисоєвої, М. Солдатенка, Н. Тарасевич, Л. Хомич 

та ін. Порівняльний аналіз поглядів українських і російських науковців дає 

підстави стверджувати, що у баченні ними теоретичних засад педагогічної 

майстерності є багато спільного, що відповідає певним науковим концепціям.  

Інший напрям, виокремлений нами в аспекті зіставлення досвіду Росії і 

України, – це підготовка майбутнього вчителя в сучасному університеті. 

Здійснений аналіз наукових джерел (Є. Бєлозерцев, О. Бондаревська, 

Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.) свідчить, що зміни в системі вищої 

професійної освіти Росії впродовж останнього десятиріччя ХХ ст. – на 

початку ХХІ ст. були викликані невідповідністю діяльності вищої школи 

навчальним потребам суспільства.  

З кінця ХХ ст. в Росії було затверджено й упроваджено низку 

документів, що визначили стратегію й тактику розвитку вищої професійної і 

педагогічної освіти: Типове положення про установу вищої професійної 

освіти; Про вищу та післявузівську професійну освіту: Наказ Міністерства 

освіти Російської Федерації (1996 р.); Про затвердження державних освітніх 

стандартів вищої професійної освіти: Наказ Міністерства освіти Російської 

Федерації (2000 р.). Були розроблені: Концепція модернізації російської 

освіти на період до 2010 року (розпорядження Уряду РФ від 29.12.2001 р 

№ 1756-р); Програма розвитку системи неперервної педагогічної освіти в 

Росії на 2001–2010 роки (затверджена Колегією МО РФ в 2001 р); Програма 

модернізації педагогічної освіти (наказ МО РФ від 1.04.2003 р № 1313); 

Проект федеральної цільової програми розвитку освіти на 2006–2010 рр., 
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Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року (2001 р.) 

(Концепция модернизации 2002). 

Необхідно зауважити, що підготовка вчителя в Росії є традиційною і 

опирається на історичний досвід розвитку радянської вищої педагогічної 

школи. Розвиток вищої педагогічної освіти Росії зумовлений такими 

тенденціями розвитку сучасного суспільства, як: глобалізація, гуманізація, 

фундаменталізація, технологізація, стандартизація, комп’ютеризація. Як 

відзначає Б. Гершунський, «освіта коректує свої пріоритети і цінності з 

перспективних, довготривалих запитів і людини, і суспільства, освіта працює 

на майбутнє, визначаючи особистісні якості кожної людини, її знання, уміння 

і навички, світоглядні і поведінкові пріоритети» (Гершунский, 1997).  

Для проведення порівняльного аналізу змісту освіти щодо розвитку 

педагогічної майстерності необхідно окреслити особливості систем вищої 

освіти в Росії і Україні. У Росії до поняття «освіта» відповідно до Закону 

Російської Федерації «Про освіту» (1996 р.) входить сукупність освітніх 

програм і державних освітніх стандартів різного рівня та спрямованості 

(освітній стандарт визначає вимоги до освіченості людини); мережа освітніх 

закладів, які їх реалізують, органів управління освітою (Собрание 

законодательства, 1996). 

В Україні освітні програми і державні стандарти відповідно до Ст. 28 

Закону України «Про освіту» (2017 р.) не входять до поняття «освіта». 

Остання визначається як сукупність освітніх закладів, наукових, науково-

методичних і методичних органів, науково-виробничих підприємств, 

державних і місцевих органів управління освітою, а також органів 

самоврядування у сфері освіти (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-

39, Ст. 380). Різними є ступені й тривалість навчання, що важливо для 

зіставлення навчальних планів двох країн у процесі підготовки вчителів за 

одним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Зіставлення ступенів вищої освіти в 

Україні і Росії свідчить, що в Україні існують такі ступені, як молодший 
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бакалавр (тривалість навчання 2–4 роки); бакалавр (4–5 років); магістр (1,5–3 

роки після ступеня бакалавра). У Російській Федерації є неповна вища освіта 

(2 роки); бакалавр (не менше 4-х років); дипломований спеціаліст (не менше 

5-и років); магістр (не менше 6-и років). 

Об’єктивність порівняльного аналізу залежить також від визначення 

базових критеріальних характеристик: гуманістично-ціннісні орієнтації; 

професійно-індивідуальна траєкторія творчого розвитку особистості вчителя; 

неперервна професійна самоосвіта; розвиток педагогічної культури та ін. 

Формування основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя у межах 

цілісної професійної підготовки фахівця регламентується навчальними 

планами, освітніми програмами, методами навчання, організацією освітнього 

процесу, кадровим потенціалом тощо.  

Програми визначають обсяг знань, які повинен опанувати студент 

відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм вивчення 

навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, 

складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

«Педагогічна майстерність» є складовою частиною дисциплін психолого-

педагогічного спрямування нормативного блоку. Її вивчення передбачає 

розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців 

вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про сутність, 

природу і складники педагогічної майстерності, системою особистісно-

зорієнтованого навчання майбутнього вчителя, технологіями формування 

готовності майбутнього педагога до професійного самовдосконалення й 

саморозвитку, продуктивної педагогічної діяльності тощо.  

Одним із головних компонентів освітнього процесу є навчальний план, 

в якому відображено зміст професійної підготовки вчителя шляхом 

опанування навчальних дисциплін. Результати аналізу специфіки підготовки 

фахівців Росії й України засвідчили, що вивчення дисципліни «Педагогічна 

майстерність» відбувається не лише у вищих навчальних закладах 
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педагогічного профілю, й у медичних, військових, юридичних, технічних та 

інших вищих навчальних закладах непедагогічного профілю, а також в 

інститутах післядипломної педагогічної освіти. Нами встановлено, що 

підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних педагогічних закладах з 

опанування педагогічною майстерністю відбувається у процесі вивчення 

таких дисциплін: «Педагогічна майстерність», «Основи педагогічної 

майстерності», «Основи педагогічної творчості і майстерності», «Розв’язання 

педагогічних задач», «Основи педагогічного професіоналізму», «Основи 

професійно-педагогічного самовдосконалення», «Акмеологія», де вивчається 

розділ «Педагогічна майстерність – вищий рівень професіоналізму педагога» 

та інші дисципліни й спецкурси за вибором студентів. 

З метою аналізу змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

нами було проведено експертизу тематичних планів з дисципліни 

«Педагогічна майстерність» і структури програми навчальної дисципліни 

вищих навчальних закладів Росії (Челябінський педагогічний університет, 

Томський державний педагогічний університет, Московський міський 

педагогічний університет, Мурманський державний педагогічний 

університет, Санкт-Петербурзький університет культури і мистецтв, 

Іркутський державний педагогічний університет та інші вищі навчальні 

заклади) та України (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, Черкаський національний університеті імені Богдана 

Хмельницького, Київський університет імені Бориса Грінченка, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка та ін.).  

Серед навчальних дисциплін, в яких розглядається сутність 

педагогічної майстерності вчителя й які були обрані вищими закладами 

освіти України, як приклад, назвемо такі: «Основи педагогічної творчості і 

майстерності» (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова); «Педагогічна майстерність» (Київський університет 

імені Бориса Грінченка); «Основи педагогічної майстерності» (Уманський 
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державний педагогічний університет імені Павла Тичини); «Педагогіка вищої 

школи та педагогічна майстерність» (Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника); «Основи педагогічної майстерності» 

(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького); «Основи педагогічної майстерності» (Дніпропетровський 

національний університет імені Олеся Гончара). 

У зміст підготовки майбутніх учителів з курсу «Педагогічна 

майстерність» включена інформація з різних наук: педагогіки, психології, 

риторики, теорії режисури і драматургії та ін. Теми, зміст та особливості 

організації занять варіюються відповідно до особистісних якостей, бажань і 

потреб майбутніх педагогів з урахуванням рівня їхньої підготовленості. 

Метою навчальної дисциплін є ознайомлення студентів зі структурою 

педагогічної майстерності, зв’язком педагогічної майстерності вчителя з 

педагогічною творчістю, з уявленнями про професійно-педагогічну культуру 

вчителя, з основними методами професійно-особистісної самоосвіти, 

основами педагогічної техніки, навчання розв’язанню педагогічних задач. 

Освітні програми, будучи чинником підвищення педагогічної 

майстерності вчителя, повинні надавати моделі подальшої професійної 

діяльності та індивідуальної траєкторії розвитку особистості педагога. 

Проаналізувавши зміст програми навчальної дисципліни «Педагогічна 

майстерність», можна стверджувати про єдність підходів до теоретичної і 

практичної підготовки студентів як у Росії, так і в Україні. У процесі 

вивчення курсу в обох країнах зосереджується увага на вивченні таких 

теоретичних питань: сутність педагогічної діяльності; педагогічна 

майстерність; педагогічна техніка; акторська педагогічна майстерність; 

майстерність педагогічного спілкування; мовлення педагога; педагогічна 

взаємодія.  

Практична підготовка студентів забезпечується інтерактивними 

методами навчання (евристична бесіда, проблемна лекція, лекція-
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презентація, ділова гра, мозковий штурм, сензитивний і комунікативний 

тренінг, методи з використанням мультимедійних технологій та ін.).  

Так, наприклад, процес вивчення дисципліни «Педагогічна 

майстерність» у Московському міському педагогічному університету 

спрямований на формування наступних компетенцій: здатність планувати і 

розв’язувати завдання власного професійного та особистісного розвитку; 

здатність обґрунтовано вибирати й ефективно використовувати освітні 

технології, методи й засоби навчання й виховання з метою забезпечення 

запланованого рівня особистісного й професійного розвитку учня; готовність 

організовувати командну роботу для розв’язання завдань розвитку освітньої 

установи, реалізації дослідно-експериментальної роботи в галузі підвищення 

ефективності освіти; здатність розробляти й реалізовувати освітні програми в 

різних освітніх установах на основі використання сучасних методик і 

технологій освіти і співробітництва з учнями та вихованцями (Стратегия 

развития, 2015). 

Розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя протягом останнього 

десятиріччя набуває якісно нових підходів в аспектах педагогічної культури, 

акмеології, діалогу культур. Так, у РФ, окрім дисциплін «Педагогічна 

майстерність», «Основи педагогічної майстерності», у вищих навчальних 

закладах вивчається дисципліна «Акмеологія», в зміст якої входить розділ 

під назвою «Педагогічна майстерність – вищий рівень професіоналізму 

педагога». У Росії дисципліна «Педагогічна майстерність» вивчається у 

вищих педагогічних навчальних закладах на 1 курсі, на 4 курсі (бакалаврат), 

на 2 курсі (аспірантура) стаціонарної та заочної форм навчання. 

Загальним підходом до аналізу навчальних планів є зіставлення 

кількості годин на вивчення певної дисципліни. В Україні виділено на 

вивчення дисципліни 108 навчальних годин, а в Росії (108, 80, 90 навчальних 

годин). Приблизно однакову кількість годин відведено на самостійну роботу 

(в Україні – 48 годин, у Росії – 48–52 години), що становить приблизно 50 % 
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відповідно до загальної кількості годин, визначених у тематичних планах 

двох країн. Аналіз тематичного плану дисципліни «Педагогічна 

майстерність» дозволив зробити важливі висновки: співвідношення часу на 

аудиторну й самостійну роботу становить 50 %, що є обов’язковою вимогою 

для кожної дисципліни. 

Логіка викладання дисципліни «Педагогічна майстерність» передбачає 

послідовне опанування основами педагогічної майстерності, її рівнями та 

критеріями; пізнання сутності педагогічної творчості у процесі педагогічної 

діяльності; одночасний розвиток педагогічної майстерності з формуванням 

педагогічної культури майбутнього вчителя; оволодіння технікою 

педагогічної майстерності, евристичними методами розв’язання педагогічних 

задач; отримання індивідуального педагогічного досвіду.  

Спільними для вищої освіти Росії і України є прийняття 

університетської системи рівнів освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії), 

спрощення процедури визнання кваліфікацій, здійснення європейського 

співробітництва, контроль за якістю навчання тощо. Ці вимоги стали 

реальністю в університетах Росії і України. Важливого значення у цьому 

контексті набув перехід репродуктивних форм і методів навчання до 

технологій, орієнтованих на формування творчої особистості, яка вміє 

самостійно поєднувати теоретичні знання, наукові здобутки відповідно до 

розв’язання тих завдань, які виникають в освітній практиці.  

Багаторівнева система передбачає необхідність переходу від 

вузькопрофесійної уніфікованої підготовки фахівця до широкого 

загальнокультурної і фундаментальної підготовки з урахуванням 

особистісних можливостей і потреб учнів та диференційованого соціального 

замовлення суспільства. Вищий навчальний заклад, який працює в рамках 

багаторівневої системи, створює умови для розвитку у майбутніх вчителів 

здатностей не тільки вміло відтворювати готові методики і технології при 
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організації освітнього процесу, а й творчо їх переробляти, створювати нові 

освітні технології та методичні системи. 

Спільні ознаки системи педагогічної освіти в Росії й України зумовлені 

такими чинниками, як: державний характер управління професійною 

підготовкою педагогічних кадрів, функціонування за єдиною структурною 

моделлю, вплив загальноєвропейських тенденцій розвитку вищої освіти, 

приєднання до Болонського процесу, розробка теоретичних засад 

педагогічної майстерності вчителя тощо.  

До спільних ознак нами віднесені: цільове спрямування професійної 

підготовки майбутнього вчителя на формування компетентнісного фахівця, 

вчителя-майстра; багаторівневий (бакалавр, магістр) характер системи 

професійної підготовки майбутнього вчителя, її здійснення у закладах вищої 

освіти, зокрема в педагогічних університетах; зміст базових дисциплін 

фахової підготовки, основні форми організації навчання, взаємозв’язок 

теоретичної і практичної складових підготовки. Основні відмінності 

стосуються освітніх програм і навчальних планів і програм курсів, обсягу 

навчального навантаження, співвідношення теоретичної і практичної 

підготовки, організації практики, можливостей вибору студентами курсів за 

бажанням та проходження навчання за кордоном. 

 

 

5.2. Проблеми й перспективи розвитку педагогічної майстерності в 

Україні 

 

Одним із пріоритетних завдань професійної підготовки вчителя є 

формування цілісної, всебічно розвиненої, конкурентноздатної, вільної від 

стереотипів, критично мислячої особистості, здатної приймати самостійні 

рішення, конструктивно взаємодіяти з іншими, ефективно працювати в 

команді. Педагог повинен володіти педагогічною майстерністю, культурою 
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педагогічного спілкування. Культурологічна підготовка як складова 

педагогічної майстерності потребує значного посилення як необхідне 

підґрунтя виховання духовної особистості, збагаченої культурними смислами 

і цінностями.  

Як зазначив академік В. Кремень: «На початку ХХІ століття освіта стає 

середовищем накопичення соціального капіталу, зміцнення єдності нації, 

розвитку різних елементів громадянського суспільства. Внаслідок передачі 

демократичних цінностей і культурних норм освіта сприяє вихованню 

громадянської позиції, здійснює внесок у розбудову держави, сприяє 

соціальній згуртованості» (В. Кремень, 2017).  

Наше дослідження дає змогу стверджувати, що ідеї розвитку 

педагогічної майстерності, збагачені науковими, гуманістичними, 

культурологічними надбаннями століть, впливають на процес модернізації 

сучасної підготовки педагогічних кадрів і потребують вдумливого, творчого 

використання накопиченого потенціалу прогресивних науково-педагогічних 

шкіл, збереження перспективних вітчизняних національних традицій 

професійної майстерності вчителя. Історичний підхід до сутності й змісту 

педагогічної майстерності в системі підготовки вчительських кадрів дає 

можливість дослідити шляхи її оновлення й творчого впровадження в 

практику сучасних вищих закладів освіти.  

У «Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні» (2016) зазначено, що за роки незалежності освіті, всупереч 

кризовим явищам, удалося закласти основи її теоретико-методологічного та 

науково-методичного супроводу, науково обґрунтувати зміну її парадигм. 

(Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні). 

Наука і освіта є головними пріоритетами будь-якого суспільства, що 

претендує на конкурентноспроможність у сучасному світі. Це вимагає від 

країни, яка намагається бути конкурентноспроможною, забезпечити 

пріоритетність освіти і науки, чітко визначити нові освітні завдання і 
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реалізувати їх. З’являються нові знання, нові науки без засвоєння яких 

фахівець не буде ефективним і втратить конкурентноспроможність.  

Розвиток будь-якої науки завжди був зв’язаний із задоволенням потреб 

суспільства. Нова наука – педагогічна майстерність, яку академік В. Кремень 

назвав наукою про одухотворення навчального процесу, з’явилася завдяки 

новаторським ідеям І. Зязюна. Інституалізація педагогічної майстерності 

була зумовлена появою наукового професійно-педагогічного співтовариства і 

відбулася, як ми вже відзначали, завдяки реалізації новаторських ідей 

розвитку педагогічної майстерності творчим педагогічним колективом 

Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка 

щодо навчання майбутніх учителів основам педагогічної майстерності. 

Педагогічна майстерність зумовила активізацію науково-методичних 

досліджень різноманітних аспектів проблеми високопродуктивної праці 

педагога, його професійної творчості, майстерності, культури.  

Курс «Основи педагогічної майстерності» був включений у систему 

освіти СРСР і вперше уведений як обов’язковий предмет до навчальних 

планів педагогічних закладів освіти. У процесі інституалізації педагогічної 

майстерності формувалася самосвідомість учених, вдосконалювалася 

організаційна структура науки, відбувалася розробка методів і прийомів 

дослідження проблеми професійної майстерності вчителя, формувалися 

правила і норми професійної етики; підготовка програм, підручників і 

навчально-методичних посібників; заявилися наукові статті, книги, 

монографії, проведені наукові дослідження цього феномену, захищені 

дисертації; створені спеціалізовані періодичні видання; проведені науково-

методичні форуми і конференції, тобто з’являлося все те, що сприяло 

навчально-виховному процесу та систематизації знань із даної галузі 

пізнання. Учитель-майстер не може зупинятися на досягнутому, тому 

педагогічна майстерність розглядається нами як динамічно-прогресивний 

процес професійної діяльності вчителя, що постійно вдосконалюється. 
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Інноваційна практика викладання педагогічної майстерності заклала 

фундаментальне підґрунтя розбудови нових перспективних векторів 

подальшого розвитку теорії і методики професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя і забезпечила гармонізацію розвитку суспільства і 

кожної особистості. Слід зауважити, що інституалізація педагогічної 

майстерності перетворила її в академічну навчальну дисципліну, яку 

вивчають у багатьох закладах вищої педагогічної освіти і вищих закладах 

непедагогічного профілю, інститутах післядипломної педагогічної освіти та 

інших закладах освіти.  

Важливим компонентом педагогічної майстерності є спрямованість на 

гуманізацію освітнього процесу, тому що лише вчитель-гуманіст, 

професіонал може забезпечити особистісно-розвивальний характер 

професійної підготовки студентів, їх ефективний саморозвиток, 

самореалізацію, самовдосконалення.  

Педагогічна майстерність, як наукова дисципліна, поглибила 

психолого-педагогічний цикл предметів навчання у вищих закладах освіти, 

тому що базується на психології творчості, яка розглядає питання 

фізіологічних основ, етапів, механізмів розвитку творчої особистості. Нами 

визначено, що педагогічна майстерність інтегрує аспекти філософії, етики, 

естетики, логіки, риторики, психології, педагогіки, історії педагогіки, 

соціології, психопедагогіки, що суттєво збагачує зміст педагогічної 

майстерності (Рис. 5.2.1).  

Міждисциплінарність педагогічної майстерності передбачає змістову 

інтеграцію з дисциплінами соціально-гуманітарного, природничо-наукового, 

загально-професійного напряму професійної підготовки; змістово-

технологічну наступність навчання і виховання студентів, яка забезпечує 

єдність і узгодженість педагогічних вимог і засобів, спрямованих на розвиток 

продуктивного стилю мислення і діяльності, особистісних якостей учителя.  
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Рис.5.2.1. Зв’язок педагогічної майстерності з іншими науками 

 

Ми погоджуємось з думкою Н. Гузій (2017), яка зазначає, що саме курс 

«Основи педагогічної майстерності» вважається дослідниками чи не єдиним 

серед циклу психолого-педагогічних дисциплін, що безпосередньо 

зорієнтований на професійний розвиток і саморозвиток майбутнього вчителя, 

індивідуалізацію й персоналізацію його підготовки, розкриває перед 

студентами зміст педагогічної праці, дозволяє їм вибудовувати професійний 

«Я-образ» та оволодівати засобами професійного зростання, активно сприяє 

підвищенню рівня творчого професійного мислення, розвитку гуманістичної 

спрямованості, гнучкості та пластичності цих процесів» (Н. Гузій, 2017, 36). 

Українські дослідники Є. Барбіна, В. Гриньова, О. Дубасенюк, 

О. Лавріненко, М. Лазарєв, В. Рибалко, Л. Хомич уважають, що серед 

психолого-педагогічних дисциплін саме курс «Основи педагогічної 

майстерності» спрямований на професійний розвиток і саморозвиток 
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майбутнього вчителя, індивідуалізацію й персоналізацію його підготовки, що 

дозволяє формувати позитивну «Я-концепцію». Основними методами 

викладання курсу є лекції, семінари, тренінги, дискусійні обговорення 

проблем, робота в групах, виконання індивідуальних і групових творчих 

завдань, написання індивідуальних наукових проектів і робіт. 

Опанування студентами основами педагогічної майстерності 

передбачає включення в процес навчання проблемних педагогічних задач, 

технології розв’язання яких відповідають профілю майбутньої педагогічної 

діяльності студентів. Метою розв’язання педагогічних задач є посилення 

проблемно-дослідницької спрямованості навчального процесу, активізації 

самостійної діяльності студентів, їх здатності навчатися, розвивати власну 

індивідуальність. Задачний підхід сприяє формуванню готовності до більш 

ефективного розв’язання професійних, соціальних, особистісних проблем у 

швидко змінюваних обставинах, у різноманітних проблемних педагогічних 

ситуаціях, що постають перед учителем.  

Однак, звертаємо увагу на те, що існують проблеми підготовки 

педагогічних кадрів, що потребують розв’язання Міністерства освіти і науки 

України і закладів вищої освіти. На нашу думку, негативно впливають на 

процес розвитку педагогічної майстерності вчителів загальні соціально-

економічні умови країни. Коштів, що виділяються з бюджету, не вистачає 

для нормального функціонування закладів вищої освіти і забезпечення їх 

розвитку. Проблемою для вчителя є підвищення його соціального статусу, 

що включає механізми матеріального стимулювання праці, вдосконалення 

підготовки й перепідготовки, підвищення кваліфікації майбутнього педагога 

в системі неперервної освіти, у тому числі на базі корпоративних або 

дистанційних систем. Важливим є питання постійного методичного, 

психологічного супроводу вчителя. Гострою проблемою є залучення до 

шкільної справи молодих і добре підготовлених фахівців.  
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Серед причин, що негативно впливають на рівень розвитку професійної 

майстерності вчителів, ми вважаємо скорочення кількості годин з дисципліни 

«Основи педагогічної майстерності» та виключення цього предмета з 

навчального процесу професійної підготовки майбутнього вчителя.  

Проблемою підготовки педагогічних кадрів залишається низький 

рівень підготовки абітурієнтів; відсутність спеціального випробування, що 

дозволяє здійснити об’єктивний відбір абітурієнтів, мотивованих до 

педагогічної діяльності; відсутність варіативної системи профорієнтації 

(педагогічні класи, педагогічні факультети, конкурс портфоліо, співбесіди, 

педагогічні олімпіади з правом пріоритетного прийому та ін.).  

Уважаємо, що в закладах вищої освіти слід створити більш розширені 

умови вступу, а для студентів, які готуються отримати диплом, необхідно 

запровадити залікові випускні уроки зі спеціальності та виховний захід, що 

має оцінювати комісія. На посаду вчителів слід зараховувати найкращих 

випускників педагогічних вищих навчальних закладів, створюючи 

привабливі матеріальні умови для молоді, яка обрала роботу вчителя.  

Сьогодні в умовах глобалізації, яка посилює мобільність фахівців на 

ринку праці, реальним стає ринковий підхід до здійснення освітніх потреб. 

На нашу думку, заклади вищої педагогічної освіти повинні активно 

використовувати діалог із роботодавцями, обговорювати програми 

підготовки вчителів, проводити конференції з проблем удосконалення 

професійної майстерності за участю роботодавців. Важливо, щоб планування 

і зміст курсів, програм узгоджувалися з потребами ринку праці в Україні. У 

педагогічному університеті набір курсів і програм повинен здійснюватися не 

лише на основі дослідницьких програм, які реалізуються у закладах вищої 

освіти, а й з урахуванням потреб ринку праці.  

Слід забезпечувати право вибору педагогом і його роботодавцем місця 

підвищення кваліфікації: наприклад, уведення іменного освітнього ваучера 

на підвищення педагогічної майстерності, виділення коштів на підвищення 
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кваліфікації через органи управління освітою. Ми вважаємо, що одним із 

механізмів підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя може стати 

його фінансування на конкурсній основі, нарахування надбавки до заробітної 

плати для підвищення кваліфікації, персоніфіковане нормативне 

фінансування. 

Як держава Східної Європи, Україна повинна бути орієнтована на 

участь у формуванні загальноєвропейського освітнього простору в процесі 

конструктивного діалогу із Західною Європою. Однак на практиці інтеграція 

педагогічної освіти України в європейський освітній простір так й 

залишається проблемою. У країнах Західної Європи функціонують, 

розвиваються і взаємодіють чотири напрями підготовки вчителя: традиційно-

академічний (інтелектуальна підготовка майбутніх учителів); технологічний 

(підготовка вчителя-виконавця); індивідуалістичний (розвиток 

індивідуальних особливостей особистості вчителя, становлення його 

професійного «Я»); дослідницько-орієнтований (розвиток інтелектуальних 

здатностей майбутніх учителів), що відповідають й українським вимогам 

щодо професійної підготовки вчителя-майстра. Стратегією діяльності 

закладів вищої освіти України щодо інтеграції в світовий освітній простір 

повинні бути визначені конкретні заходи використання прогресивного 

світового досвіду професійної підготовки фахівців. Зазначимо, що розбудова 

єдиного європейського інтеграційного простору в галузі освіти передбачає 

зближення систем підготовки вчителів у країнах європейської спільноти з 

одночасним збереженням їхньої національної самобутності. 

На наш погляд, перспективним напрямом формування педагогічної 

майстерності вчителя може стати вдосконалення системи незалежного 

аудиту, оцінки, експертизи якості освітніх програм, навчально-методичних 

матеріалів; акредитація освітніх установ та атестація їх випускників; 

подвійна акредитація (з боку держави і з боку незалежних професійних 

академічних структур, агентств з акредитації) освітніх установ, що 
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реалізують програми підготовки педагогів на основі використання новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій, тестування викладачів; зовнішня 

оцінка професійним співтовариством освітніх програм, навчальних 

дисциплін і курсів.  

Слід зауважити, що вдосконаленню педагогічної майстерності вчителя 

може сприяти взаємодія установ середньої й вищої професійної освіти та 

створення освітніх кластерів. Суть концепції освітніх кластерів полягає в 

об’єднанні під егідою провідного галузевого закладу вищої освіти установ 

початкової та середньої професійної освіти, профільних шкіл, базових 

підприємств, основних замовників фахівців. Освітній кластер спрямований 

на навчання особистості, здатної до професійної діяльності в умовах 

конкуренції. Ядром інноваційного освітнього кластера є взаємодія між 

дослідницькими, освітніми, комерційними партнерами, роботодавцями. Так, 

аналізуючи задоволеність роботодавців рівнем педагогічної майстерності 

вчителя, можна виявити типові недоліки у їхній професійній підготовці. 

Освітній кластер характеризується такими інноваційними ознаками, як 

вихід у публічні інфраструктури, зворотний зв’язок з існуючими реаліями і 

наявність пілотних можливостей в освіті; диференціація функцій і 

партнерська взаємодія освітніх установ, що реалізують програми підготовки 

педагогів, із провідними педагогічними університетами, які забезпечують 

консультування, підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

розробляють і забезпечують сучасний рівень реалізації освітніх програм. 

Удосконаленню педагогічної майстерності може сприяти підвищення 

значущості державно-громадських і громадських організацій, педагогічних 

товариств в управлінні педагогічною освітою: наприклад, Рада з педагогічної 

освіти при Міністерстві освіти і науки, Асоціація педагогічних університетів 

та інститутів, навчально-методичні об’єднання, ради директорів середніх 

професійно-педагогічних навчальних закладів, ради керівників освітніх 

установ післядипломної педагогічної освіти та ін.  
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Ми вважаємо, що розв’язати проблему вдосконалення педагогічної 

майстерності може визнання необхідності розглядати педагогічні освітні 

установи не ізольовано, з відокремленими освітніми програмами, а як цілісну 

систему, здатну інтегрувати ресурси в інтересах задоволення різноманітних 

освітніх потреб педагогів і забезпечити розвиток усієї сфери освіти. Роботу з 

удосконалення структури установ вищої професійної освіти, що 

забезпечують підготовку педагогічних кадрів, необхідно проводити з 

урахуванням таких напрямів: аналіз проблем і виявлення інноваційного 

досвіду підготовки педагогічних кадрів у закладах вищої освіти 

непедагогічного профілю; розробка системи заходів з удосконалення 

короткострокового та довгострокового прогнозу потреби в педагогічних 

кадрах на базі установ, що реалізують освітні програми педагогічної освіти 

різного рівня з урахуванням наявного кадрового потенціалу та перспектив 

розвитку системи освіти.  

Підтримка молодих педагогів має бути спрямована на професійну 

адаптацію та забезпечення успішності кар’єрно-професійної самореалізації. 

Для розв’язання завдань у сфері освіти, зв’язаних із закріпленням молодих 

фахівців у педагогічних колективах освітніх закладів, із забезпеченням 

входження в професію, вважаємо необхідним: визначення статусу молодого 

спеціаліста, що дає йому пільги відповідно до додаткових правових актів; 

створення громадських організацій молодих педагогів (рад, асоціацій, клубів, 

товариств); науково-методична підтримка й супровід молодих педагогів, 

заходи з формування позитивного іміджу педагога. Особливе місце в 

законодавстві має бути відведено формуванню позитивного іміджу педагога, 

в тому числі за допомогою планомірної популяризації професії педагога й 

педагогічної діяльності як соціально значущої і престижної.  

Варто зауважити, що підвищенню рівня професійної майстерності 

вчителя сприятиме розвиток системи соціально-економічної підтримки 

молодих педагогів, у тому числі через систему освітніх кредитів; 
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позиціонування педагога в засобах масової інформації як носія й 

поширювача культурних цінностей; розробка додаткових професійних 

освітніх програм, у тому числі міжнародних, для молодих педагогів. 

Додаткові професійні освітні програми, що розробляються з метою 

задоволення потреб молодих педагогів у продовженні освіти, дозволять 

компенсувати виявлені в ході професійної діяльності прогалини у їхніх 

знаннях, компетенціях, педагогічному досвіді. Складовою педагогічної 

майстерності вчителя є педагогічний досвід. Набуття професійного досвіду 

має відбуватися не тільки шляхом самостійного засвоєння й накопичення 

інформації, а й у процесі підготовки та прийняття рішень на основі 

колективних знань.  

Слід наголосити, що вдосконалювати якість підготовки студентів з 

метою опанування педагогічної майстерності можливо за рахунок відмови 

від лінійної траєкторії навчання та забезпечення вільного входження в 

програми педагогічної підготовки: це зміна змісту програм педагогічної 

підготовки та технологій навчання з метою забезпечення реалізації нового 

професійного стандарту педагога та нових стандартів шкільної освіти; 

посилення інтеграції всіх компонентів змісту підготовки (предметних, 

психолого-педагогічних, інформаційно-технічних) з практичними 

професійними завданнями педагога; насичення навчальних планів системою 

практик, стажувань; можливість адресної підготовки вчителів не тільки з 

різних предметів, а й для різних категорій шкіл, учнів – за рахунок широкого 

використання механізмів шкільно-університетського партнерства.  

Отже, ключовими факторами вдосконалення педагогічної майстерності 

вчителя може стати: розробка моделей цільової контрактної підготовки 

фахівців для регіональних і муніципальних систем освіти з обов’язковими 

підвищеними вимогами до зарахування абітурієнтів, гарантованим 

працевлаштуванням і створенням умов роботи, що відповідають сучасним 

вимогам; організація підтримки розробки та реалізації програм розвитку 
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закладів вищої педагогічної освіти; розробка державних освітніх стандартів 

вищої педагогічної освіти, що забезпечують можливість варіативних 

траєкторій підготовки вчителів; розробка моделей гнучкої багаторівневої 

підготовки педагогічних працівників, що включають нові форми практики – 

такі, як педагогічна інтернатура, мережева взаємодія середньої, вищої та 

додаткової професійної освіти; створення, розвиток і підтримка партнерств 

ВНЗ, дитячих садків, шкіл, коледжів, роботодавців, бізнесу, установ 

додаткової освіти, культури, соціального захисту; розробка моделей 

кваліфікаційних випробувань (у тому числі для випускників закладів вищої 

освіти непедагогічного профілю) для працевлаштування у сфері загальної 

освіти, а також для використання розроблених моделей у процесі атестації 

педагогів; конкурсна підтримка організації регіональних шкільно-

університетських партнерств та інших форм мережевої взаємодії освітніх 

організацій, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів; розробка 

сучасних вимог до програм професійної підготовки, підвищення педагогічної 

майстерності та перепідготовки відповідно до професійних стандартів 

педагога; розробка моделей і програм супроводу професійного розвитку та 

підтримки вчителів упродовж перших трьох років роботи.  

На наш погляд, серед факторів, які можуть сприяти розвитку ідей 

педагогічної майстерності вчителя, є такі: підвищення уваги з боку держави 

до задоволення матеріальних потреб учительства; пріоритет при прийомі на 

бюджетні місця тих, хто працює в системі освіти; розробка кваліфікаційних 

вимог до мінімального рівня педагогічної освіти вчителів за умови 

врахування всіх ступенів освіти та кваліфікації; розробка й реалізація 

державної цільової програми, спрямованої на підвищення рівня професійної 

майстерності вчителів; підвищення заробітної плати вчителям, поліпшення 

їхніх соціально-побутових умов і матеріальної захищеності, матеріальне 

заохочування вчителів за якісні показники роботи. Держава має брати участь 

у світових програмах з оцінки якості педагогічної освіти і на основі 
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отриманих результатів вживати заходів з її реалізації та вдосконалення 

педагогічної майстерності вчителів.  

У закладах вищої освіти слід запровадити більш жорсткі умови вступу; 

для студентів, які готуються отримати диплом, необхідно ввести залікові 

випускні уроки зі спеціальності та проведення виховного заходу, які має 

оцінювати комісія; на посади вчителів слід зараховувати найкращих 

випускників закладів вищої педагогічної освіти, створити привабливі 

матеріальні умови для молоді, яка обрала роботу в школі.  

Цивілізаційні виклики сучасності вимагають адекватної модернізації 

освітньої системи як провідного чинника у підвищенні професіоналізму 

особистості, соціально-культурної життєдіяльності людини, її подальшого 

творчого розвитку і вдосконалення. У контексті нашого дослідження 

необхідно розглянути організаційні засади розвитку ідей педагогічної 

майстерності.  

Зазначимо, що на загальнодержавному рівні забезпеченню ефективного 

розвитку вищої освіти в Україні сприяють: «Стандарти і рекомендації із 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (2015); Закон 

України «Про вищу освіту» (2014); Закон України «Про освіту» (2017). 

Відповідно до нового Закону України «Про освіту» (2017) значна увага 

приділяється системі мотивації та підвищення кваліфікації вчителів, 

створенню належних умов для професійного становлення педагога-майстра. 

Зокрема, документ передбачає систему добровільної зовнішньої незалежної 

сертифікації вчителів: перевірка педагогів на володіння предметом, уміння 

спілкуватись з дітьми, використання сучасних методик компетентнісного 

навчання. Закон визначає компетентність як динамічну комбінацію знань, 

умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність (Закон України «Про 

освіту», 2017). 
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У Законі пропонуються різноманітні способи підвищення педагогічної 

майстерності вчителів, учителям надається можливість самостійно обирати 

місце та форми підвищення кваліфікації. Реформою встановлено загальну 

кількість годин для підвищення кваліфікації вчителя впродовж 5 років – не 

менше 150 годин. Термін і місце підвищення кваліфікації вчитель має 

обирати самостійно, однак підвищення кваліфікації вчителі будуть 

зобов’язані проходити щорічно, а не один раз на п’ять років, як було раніше. 

Підвищення кваліфікації вчителів за новим законом фінансуватиметься 

державою, навіть якщо педагоги оберуть платні курси. Кошти для 

підвищення професійної майстерності вчителя виділятимуться з 

держбюджету. 

Слід зазначити, що однією із новацій реформованої української освіти 

стало підвищення зарплати педагогічних працівників і нова мотивація праці 

вчителів. За нормами нового закону посадовий оклад педагогічного 

працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлено в розмірі трьох 

мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 9600 грн.). Посадовий оклад 

педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії 

підвищуватимуть не менше ніж на 10%. Однак, ця норма закону буде 

вступати в дію поступово (Закон України «Про освіту», 2017). 

Доречно зауважити, що законом запроваджується новий стимул і 

мотивація підвищення рівня кваліфікації вчителів – добровільна сертифікація 

(зовнішнє оцінювання компетентності вчителів). Сертифікація представляє 

собою перевірку педагогів на володіння предметом, уміння спілкуватися з 

дітьми та використання сучасних методик компетентнісного навчання 

(навчання через діяльність, формування критичного мислення, організація 

роботи в групах, проектна робота тощо). У випадку її успішного 

проходження вчитель отримає 20% надбавки до зарплати. Дія сертифіката 

становитиме 5 років, що дозволяє вчителям не проходити обов’язкову 

атестацію (Закон України «Про освіту», 2017). 
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На нашу думку, перспективним у Законі є надання права закладам 

освіти та педагогам самостійно формувати навчальні програми, які за 

поданням педагогічної ради затверджуватиме керівник закладу. Єдина 

вимога – їх відповідність державним стандартам освіти, прийнятих 

Міністерством освіти й науки. Учитель зможе вільно працювати за власною 

програмою і обирати форми донесення матеріалу до дітей. Водночас 

міністерство розроблятиме типові програми для тих учителів, які не хочуть 

чи не можуть розробити власні (Закон України «Про освіту», 2017). 

Цивілізаційні тенденції розвитку сучасного суспільства ставлять нові 

вимоги перед освітою, яка відіграє вирішальну роль у формуванні 

особистості. Конкурентоздатному фахівцю необхідна науково-дослідна 

підготовка з метою подальшого відтворення нових знань, апробації 

досягнень науки і впровадження в педагогічну практику, застосування 

науково обґрунтованого підходу до супроводу інноваційних процесів тощо. 

Сучасного педагога-майстра характеризує сформованість 

дослідницької культури, яка розуміється як система норм науково-дослідної 

діяльності, спрямованої на ціннісне усвідомлення педагогічної теорії і 

практики, гуманних способів розв’язання педагогічних задач, досягнення 

особистості, що дозволяють йому увійти у співтовариство педагогів-

дослідників. Проектування і керівництво науковими дослідженнями дозволяє 

викладачам постійно оновлювати зміст навчальних дисциплін.  

Перспективними щодо розвитку ідей педагогічної майстерності в 

процесі професійної підготовки майбутнього вчителя, забезпечення 

цілісності науково-педагогічного процесу є наукові школи, де 

зосереджуються фундаментальні й прикладні дослідження. Діяльність 

наукових шкіл допомагає на інтегративному рівні вирішувати науково-

дослідні, навчально-методичні й організаційні завдання, результативно 

працювати в межах угод про співробітництво з іншими профільними 

навчальними закладами і науково-дослідними установами.  
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За оцінками експертів-соціологів, найбільш успішними на ринку праці 

в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж 

життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, 

спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими 

уміннями. Науково-педагогічна школа системно об’єднує навчально-

методичні комплекси, які отримали визнання на регіональному та 

державному рівнях, використання оригінальних методик викладання із 

застосуванням сучасних засобів комунікації, проведення науково-

методичних заходів, що демонструють педагогічні інновації.  

Сучасні наукові дослідження спрямовуються на розв’язання питань, 

зв’язаних з підготовкою педагога на інноваційних і фундаментальних 

засадах, підвищенню їх ефективності сприяє врахування управлінських, 

професійних і особистісних здобутків науковців і освітян, які причетні до 

становлення філософії, психології освіти, освітніх традицій, науково-

педагогічних шкіл на засадах людиноцентризму, аксіокультурних цінностей 

(Кремень, 2017).  

Саме тому модернізація сучасної підготовки педагогів вимагає 

творчого використання накопиченого потенціалу науково-педагогічних шкіл, 

збереження національних традицій та їх подальше збагачення. Варто 

зауважити, що український досвід формування педагогічної майстерності 

входить до світових надбань педагогіки. Наголосимо, що перспективними є 

подальше осмислення, пошук шляхів упровадження в освітню практику, 

наукової школи педагогічної майстерності І. Зязюна, оскільки його 

педагогічні ідеї базуються на гуманістичних засадах педагогіки добра.  

Важливим концептом філософсько-педагогічної спадщини І. Зязюна є 

інноваційний, творчий учитель, який має бути наділений високою 

майстерністю педагогічної дії, наставником на шляху духовного, 

естетичного, інтелектуального розвитку особистості. Учений доводив, що 

вчитель, його майстерність, його талант – невичерпне джерело багатства 
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народу, тому педагогіка не може існувати без учителя, який має 

впроваджувати її принципи красою педагогічної дії (І. Зязюн).  

Науково-педагогічна школа І. Зязюна представляє соціально 

оформлену спільноту людей, котра поєднує всіх суб’єктів діяльності 

спільною справою, забезпечує існування педагогічної культури високого 

рівня з метою її збереження, вдосконалення і реалізації в процесі професійної 

діяльності. Прогностичні ідеї гуманістичної філософії освіти і теорії 

педагогічної майстерності, обґрунтовані І. Зязюном, знайшли реалізацію в 

Державній програмі «Вчитель», у навчальному курсі «Основи педагогічної 

майстерності», що викладається нині в усіх закладах освіти України та інших 

країн.  

Як відзначає Н. Ничкало (2016), сучасна українська наукова школа 

педагогічної майстерності І. Зязюна народжувалася, проходила становлення і 

динамічно розвивалася в історичний період, що охоплює складні й важливі 

етапи в розвитку системи освіти України. Учений обґрунтував теоретико-

методологічні положення щодо міждисциплінарності педагогічної 

майстерності, розвинув антропологічний, етико-естетичний аспект 

педагогічної майстерності. Академік І. Зязюн наголошував на неперервному 

самопізнанні, самовдосконаленні, сприйнятті і розумінні прекрасного, 

духовної основи людини, її кордоцентричних мотивів (Ничкало, 2016). 

Перспективні ідеї розвитку педагогічної майстерності, що закладені у 

науковій спадщині І. Зязюна, екстрапольовані у зміст законодавчо-

нормативних документів з реформування освіти України, педагогічної освіти, 

освіти дорослих, в яких обґрунтовані філософсько-методологічні наукові 

підходи: антропологічний, аксіологічний, культурологічний, цивілізаційний, 

компетентнісний. Учений переконаний, що педагогіка добра може бути 

реалізована засобами педагогічної майстерності як вияву найвищої форми 

активності особистості вчителя у професійній діяльності, яка розкривається в 

доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії у кожній 

конкретній ситуації навчання й виховання.  
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Важливою перспективою реалізації ідей І. Зязюна є розвідки наукових 

надбань ученого: становленню академічних й університетських осередків, 

педагогіки добра, людиноцентризму, педагогічного наставництва, які творчо 

використовуються в навчально-педагогічному процесі університетів України 

і зарубіжжя. Ідеї педагогічної майстерності І. Зязюна, його наукові й 

науково-методичні розробки впроваджуються у Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, Сумському 

державному педагогічному університеті імені Антона Макаренка, 

Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка та 

інших закладах освіти. З ініціативи викладачів багатьох навчальних закладів 

України створено мережу Центрів педагогічної майстерності у м. Києві, 

м. Миколаєві, м. Полтаві, м. Чернівцях та ін. При Інституті педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України створено «Академію педагогічної 

майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна».  

На організаційно-педагогічному рівні перспективним напрямом 

реалізації ідей педагогічної майстерності мають стати подальші дослідження 

з проблем педагогічної майстерності: місія вчителя у розвитку суспільства і 

розвитку творчої індивідуальності особистості; ідея професійного навчання, 

спрямованого на актуалізацію формування гуманістичної спрямованості 

майбутнього вчителя щодо здійснення його педагогічної діяльності; 

опанування педагогічною технікою, засобами професійної комунікації, 

педагогічною дією та її впливу на інтелектуальний, духовний, етичний, 

естетичний розвиток особистості.  

Так, у березні 2017 р. на базі Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова відбулась перша конференція, до роботи якої 

долучилися українські освітяни з різних регіонів України, науковці Інституту 

педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у 

Варшаві, члени Комітету педагогічних наук Польської академії наук і 

Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих» та ін.  
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У збірнику матеріалів науково-практичної конференції «Наукова 

спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього», де 

висвітлюються результати досліджень багатогранної наукової спадщини 

академіка І. А. Зязюна – його філософсько-педагогічних та етико-естетичних 

ідей, проблем педагогіки добра, педагогічної майстерності та особистості 

учителя-майстра, вітчизняного і зарубіжного досвіду педагогічної освіти та 

освіти дорослих.  

Академік В. Андрущенко (2017) зазначає, що аксіологічне начало, яке 

впроваджував у освіту Іван Зязюн, ще більш актуалізувалось у наші дні. 

Глобалізація та інформаційна революція людських цінностей не тільки не 

відміняють, а й посилюють їх значення. Її ставлення до себе подібних, до 

природи і суспільства опосередковується мораллю, центральною категорією 

якої є категорія добра. Автор звертає увагу на те, що І. Зязюн зробив вагомий 

внесок у формування і становлення оригінальної науково-педагогічної школи 

НПУ імені М. П. Драгоманова, координував вибір, допомагав організовувати 

актуальні напрями наукових досліджень та отримати плідні результати. 

(Андрущенко, 2017).  

У статті «Прогностичність наукової спадщини Івана Зязюна» 

Н. Ничкало (2017) відзначила, що системна діяльність його наукової школи 

ґрунтується, насамперед, на принципах міждисциплінарності і 

прогностичності. Вивчення й обґрунтування наукових прогнозів і 

рекомендацій – одне із завдань наукознавства. Вчена підкреслює, що 

педагогічну спадщину академіка доцільно розглядати прогностично у 

філософському і педагогічному контекстах. «Прогностичність наукової 

спадщини академіка І. Зязюна у філософському контексті полягає, 

насамперед, у збагаченні й передачі молодим вченим ідей, покладених в 

основу теорії ноосфери щодо культурної самоорганізації особистості на 

засадах гармонійного розвитку її зовнішнього матеріального і внутрішнього 

духовного світу» (Ничкало, 2017, 14). 
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Варто відзначити провідну роль у розвитку ідей педагогічної 

майстерності НАПН України. З метою забезпечення процесу підготовки 

вчителя, модернізації неперервної професійної освіти вченими Академії 

проаналізовано та узагальнено світовий досвід професійного розвитку і 

саморозвитку вчителів, з’ясовано критерії якості педагогічної освіти, 

запропоновано інноваційні технології підготовки майбутнього вчителя до 

реалізації різних педагогічних аспектів педагогічної діяльності. Створено 

мережу Центрів педагогічної майстерності, в яких учителі мають можливість 

підвищувати свій фаховий рівень. Розроблено навчально-методичні 

комплекси професійної підготовки майбутніх педагогів та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, створено програми з підвищення 

кваліфікації та стажування для науково-педагогічних і педагогічних 

працівників тощо. 

Розвитку ідей педагогічної майстерності, сприяють міжнародні освітні 

форуми, які проведено спільно з МОК України із залученням широкого кола 

педагогічної спільноти, громадських організацій, іноземних партнерів. 

Починаючи з 2016 р. Академією було проведено п’ять форумів: у м. Луцьку – 

присвячений співпраці українських і польських навчальних закладів в рамках 

проектів, фінансованих з програми «Еразмус+», співорганізаторами заходу 

виступили: Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, Фундація центрально-європейської Академії навчань та 

сертифікації РП Польща, у співпраці з Consulting Group 2027, гімназією 

ABiS, Лодзьким центром підвищення кваліфікації вчителів; в м. Одесі за 

темою «Інноваційні проекти у новій українській школі»; у м. Харкові за 

темою «Нова українська освіта. Створюємо сенси разом». У рамках реалізації 

міжнародного проекту «Кращі світові освітні практики» проведено 

міжнародний освітній інтернет-марафон «Досвід освіти 21-го сторіччя. 

Європейський контекст» (Довідка про діяльність академії педагогічних наук 
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України, 2016). Стан і якість вищої освіти в Україні розкривають 

інформаційно-аналітичні матеріали, здійснені за проектом Європейського 

Союзу «Національний Еразмус+ офіс в Україні», представлені Національною 

академією педагогічних наук України та Інститутом вищої освіти. 

Отже, проведене дослідження виявило низку взаємозв’язаних проблем 

із розвитку педагогічної майстерності вчителя: невідповідність сучасної 

педагогічної освіти соціальним перетворенням у країні; відсутність 

державного прогнозування підготовки педагогічних кадрів, що відображає 

демографічні тенденції в регіонах; обмежена територіальна та соціальна 

доступність педагогічної освіти; відсутність служби відбору абітурієнтів у 

педагогічні навчальні заклади, слабка професійна мотивація абітурієнтів; 

недостатня наукова розробка проблем організації управління та підготовки 

педагогічних кадрів; недостатнє фінансування педагогічної галузі, 

незадовільне матеріальне становище вчителів. 

Варто зауважити, що опануванню основ педагогічної майстерності 

можуть сприяти такі заходи: відпрацювання нових моделей і програм та 

розробка вимог до педагогічних кадрів, що є носіями нової ідеології та 

технології педагогічної освіти; проведення конкурсу пілотних майданчиків 

для відпрацювання нових моделей і технологій педагогічної освіти; 

збільшення нормативів фінансування для педагогічних майданчиків; 

розробка та реалізація варіативних моделей практичної підготовки студентів, 

які навчаються за педагогічними програмами, з гарантованим 

працевлаштуванням; розробка та реалізація програм грантової та методичної 

підтримки кращих випускників провідних університетів; проведення на базі 

провідних вузів, НАПН України, а також провідних міжнародних центрів 

педагогічної майстерності програм додаткової професійної освіти 

(стажування, професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації) 

професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку за педагогічними спеціальностями; відкриття гнучких 

мережевих програм індивідуалізованої інтенсивної педагогічної підготовки з 
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обов’язковою практикою в загальноосвітній організації для студентів 

непедагогічних спеціальностей і напрямів підготовки.  

 

Висновки до розділу 5 

 

Аналіз архівних документів, літературних та інших джерел свідчить, 

що розвиток ідей педагогічної майстерності почався в Росії в кінці XVIII ст. і 

тісно зв’язаний із розвитком освіти загалом і педагогічної освіти зокрема, із 

практикою роботи педагогічних навчальних закладів. Теоретичні основи 

педагогічної освіти формувалися в тісному зв’язку з практичною діяльністю 

педагогічних навчальних закладів, а концептуальні уявлення про педагогічну 

майстерність виникали з огляду на необхідність професійної підготовки 

вчителів, удосконалення їхньої майстерності.  

У ході аналізу з’ясовано, що зміст навчальної діяльності в Росії і 

Україні зумовлений такими чинниками: загальною метою професійної 

підготовки вчителя-майстра; конкретними методами підготовки, функціями 

майбутнього вчителя; типом навчального закладу; рівнем кваліфікаційної 

ступеневої підготовки (бакалавр, магістр); професійним рівнем викладачів 

навчальних закладів. 

Важлива роль у процесі підготовки майбутнього вчителя відводиться 

різноманітним формам навчання (заочна, дистанційна, вечірня, модульна 

тощо); використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

індивідуалізації навчання; удосконаленню методів навчання. Наукові 

дослідження проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя 

свідчать, що як в Росії, так і в Україні застосовуються такі форми навчання: 

лекції, семінари, практикуми, самостійна, індивідуальна, групова форми 

роботи студентів. Активно використовується у вищих навчальних закладах в 

процесі навчання мережева взаємодія (дистанційні курси, програми для 

самоосвіти, мережеві освітні проекти, семінари, конференції, консультації) як 

метод дистанційного навчання. 
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Важливу роль у професійній підготовці відіграють навчальні програми 

з педагогічної майстерності. З’ясовано, що значне місце в процесі 

професійної підготовки майбутнього вчителя відводиться проблемним 

методам навчання (тренінги, дискусії, диспути, моделювання проблемних 

ситуацій, розв’язання педагогічних задач, рольові педагогічні ігри), що 

спонукають студентів розмірковувати, аналізувати, імпровізувати, 

коментувати, задавати запитання, розвивати професійні навички 

проектування педагогічної діяльності, творчої взаємодії між викладачами й 

студентами.  

У процесі вивчення курсу особлива увага приділяється на засвоєнні 

таких теоретичних питань: сутність педагогічної діяльності; педагогічна 

майстерність; розв’язання педагогічних задач; педагогічна техніка; акторська 

педагогічна майстерність; майстерність педагогічного спілкування; мовлення 

педагога; культура педагогічного спілкування; педагогічна взаємодія. 

Історико-логічний аналіз матеріалів з досліджуваної проблеми показав, 

що педагогічна майстерність розглядається як цілісна складова загальної 

освіти загалом і упливає на наукову розробку проблем підвищення 

кваліфікації педагогів, а суперечності в педагогічній освіті зумовлюються 

загальними та специфічними закономірностями структурування, 

функціонування та розвитку освіти. Розвиток ідей педагогічної майстерності 

відбувається під упливом наукових розробок теорії педагогічної 

майстерності та її практичної реалізації в педагогіці вищої школи. Розвиток 

професійної майстерності вчителя відбувається завдяки спеціалізованій 

педагогічній освіті, яка включає підготовчу, базову (ВНЗ) та післядипломну 

освіту.  

З’ясовано, що перехід до гуманітарної педагогічної парадигми 

супроводжується посиленням тенденції університетизації освіти, 

запровадженням різнорівневої моделі підготовки фахівців (бакалаврат, 

магістратура, аспірантура, докторантура), визначенням університетів як 

основних осередків формування висококваліфікованих кадрів на основі 
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інтеграції високого рівня фундаментальної, спеціальної та психолого-

педагогічної підготовки, гуманізації та гуманітаризації змісту навчання, а 

також поглибленням процесів освітньої євроінтеграції. Вимоги до 

професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів зростають, 

актуалізується контекстно-професійна модель навчання, компетентнісний 

підхід, поглиблюються процеси системності та міжпредметності знань, без 

чого неможливе становлення професійної майстерності фахівця. 

Результати проведеного дослідження дозволили визначити стратегічні 

напрями розвитку педагогічної майстерності: інтеграція вищої педагогічної 

освіти в європейський і світовий освітній простір; забезпечення модернізації 

неперервної професійної освіти; стандартизація неперервної професійної 

освіти; реалізація освітніх програм підвищення кваліфікації (лекторії, 

тематичні семінари, практикуми, тренінги, майстер-класи тощо), програми 

самоосвіти, стажування педагогічних працівників; розробка професійних 

стандартів діяльності різних категорій педагогічних працівників для 

загальної освіти, середньої та вищої професійної освіти; визначення 

нормативів діяльності для різних категорій педагогічних працівників; 

підвищення конкурентноспроможності випускників вищих навчальних 

педагогічних закладів на ринку праці; впровадження державних стандартів 

вищої освіти з урахуванням різних моделей підготовки вчителів.  

 

Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Мільто, 

2004b; Мільто, 2005a; Мільто, 2005b; Мільто, 2009b; Мільто, 2009d; Мільто, 

2010a; Мільто, 2010c; Мільто, 2011c; Мільто, 2011d; Мільто, 2013a; Мільто, 

2013e; Мільто, 2014a; Мільто, 2014e; Мільто, 2014f; Мільто, 2015a; Мільто, 

2015c; Мільто, 2015d; Мільто, 2017g; Мільто, 2018a; Мільто, 2018c. 

                     .  
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів дослідження відповідно до мети, поставлених 

завдань, концептуальних положень підтвердили наукову об’єктивність 

досліджуваної проблеми, засвідчили розв’язання поставлених завдань і дали 

підстави для таких науково-теоретичних висновків.  

1. Здійснено історіографічний аналіз проблеми розвитку ідей 

педагогічної майстерності вчителя в теорії і практиці освіти Росії середини 

ХVІІІ – кінця ХХ століття, який дозволив виокремити вісім груп джерел 

(перша група – законодавчі та нормативно-правові документи; друга група – 

архівні матеріали (опубліковані й неопубліковані) Російської Федерації та 

України; третя група – матеріали педагогічних з’їздів; четверта група – 

педагогічна періодика; п’ята група – наукові праці російських істориків, 

учених, педагогів, педологів, психологів, філософів, публіцистів; шоста група 

– довідникові та статистичні матеріали щодо стану народної освіти; сьома 

група – мемуарна література; восьма група – інтерпретаційні хронологічні 

джерела (монографії, дисертації, наукові статті)). Їх опрацювання дозволило 

висвітлити розвиток досліджуваного явища та показати, як змінювалися 

підходи до його розуміння, а також зробити висновок щодо недостатнього 

вивчення окресленої проблеми. Обґрунтовано періодизацію історіографії 

розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в теорії і практиці освіти 

Росії означеного періоду: перший період – кінець XVIII – перша половина 

XIX століття; другий період – друга половина XIX – початок XX століття; 

третій період – 1917 – кінець 80-х рр. ХХ століття; четвертий період –1991 р. 

– до сьогодні. 

На основі дослідницького матеріалу систематизовано та представлено 

хронологічну таблицю щодо розвитку ідей педагогічної майстерності в Росії, 

встановлено соціальну цінність і наукове значення педагогічної 

майстерності, а також складність і багатомірність цього поняття. 
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2. З метою вирішення науково-дослідницьких завдань було 

використано низку методологічних підходів: системно-хронологічний 

дозволив простежити динаміку розвитку досліджуваного феномену на різних 

історичних етапах, розглянути об’єкт вивчення як систему; історичний 

сприяв обґрунтуванню періодизації процесу розвитку ідей педагогічної 

майстерності вчителя у співвідношенні з розвитком системи педагогічної 

освіти в Росії та розкриттю провідних тенденції розвитку педагогічної 

майстерності вчителя; антропологічний допоміг визначити вклад педагогів у 

розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя; цивілізаційний дозволив 

проаналізувати розвиток ідей педагогічної майстерності в просторі 

соціально-культурних, політико-економічних і освітніх процесів різних 

періодів; аксіологічний сприяв виробленню критеріїв оцінки вивченого 

досвіду з подальшою його екстраполяцією на сучасні проблеми освіти; 

культурологічний забезпечив можливість вивчення категорії «педагогічна 

майстерність» у культурно-історичній ретроспективі; парадигмальний 

уможливив визначення теоретичних і методологічних основ розвитку 

педагогічної майстерності в різні епохи у контексті зміни наукових парадигм; 

історіографічний допоміг визначити стан розроблення проблеми в історико-

педагогічній науці і дослідити педагогічні погляди вчених конкретного 

історичного періоду; персоналістично-біографічний уможливив уведенню в 

науковий обіг нового осмислення історичних фактів і додаткового матеріалу 

щодо описання персоналій видатних педагогів, діячів вищої школи, наукова 

спадщина яких створила передумови розвитку педагогічної майстерності 

вчителя; акмеологічний сприяв дослідженню закономірностей розвитку 

творчого потенціалу вчителя на шляху досягнення ним найвищого рівня 

педагогічної майстерності; компетентнісний забезпечив дослідження щодо 

набуття вчителем загальних і спеціальних професійних компетентностей з 

метою підвищення рівня педагогічної майстерності і діалектичних принципів 
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(науковості, об’єктивності, природовідповідності, історизму, системності, 

єдності теорії і практики). 

Відповідно до обґрунтованих теоретико-методологічних засад 

проблема розвитку педагогічної майстерності вчителя в Росії середини ХVІІІ 

– кінця ХХ століття досліджувалася як складний і безперервний процес, що 

відбувався під упливом суспільно-політичних, соціально-економічних, 

духовно-релігійних і культурно-педагогічних детермінант.  

3. Обґрунтовано періодизацію та виявлено тенденції розвитку ідей 

педагогічної майстерності в Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття: 

перший період (середина ХVІІІ – кінець ХІХ століття) – зародження, 

розвиток і створення російської системи професійної підготовки вчителів, у 

межах якого виокремлено етапи: 1-й етап (1782–1802 рр.) – реформаторський 

– початок діяльності першої установи з управління освітою «Комісії із 

запровадження народних училищ» (1782); прийняття «Статуту народних 

училищ у Російській імперії» (1786); 2-й етап (1802–1828 рр.) – 

інституційний – створення першого Міністерства народної просвіти; 

відкриття університетів, започаткування вищої педагогічної освіти на базі 

університетської; відкриття першого в Росії Головного педагогічного 

інституту; 3-й етап (1828–1870 рр.) – громадянський – поява науково-

педагогічних громадських організацій; підвищення ролі діячів мистецтва, 

громадських діячів у справі підготовки вчителів; розвиток жіночої освіти; 4-й 

етап (1870–1890 рр.) – лібералізаційний – відкриття вищих педагогічних 

навчальних закладів на громадських і приватних засадах; організація 

приватної неурядової вищої школи; підвищення рівня професійно-

педагогічної підготовки. Провідними тенденціями цього періоду визначено: 

створення нормативно-правової бази; професіоналізація освіти; поширення 

університетської освіти; централізований розвиток професійної системи 

навчання на основі наукових і психолого-педагогічних знань; європеїзація 

освіти; пошук нових шляхів і форм професійної підготовки вчителів.  
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Другий період (початок ХХ століття – кінець ХХ століття) – наукове 

розроблення проблем теорії і практики розвитку педагогічної майстерності, її 

інституалізація, у межах якого виокремлено етапи: 1-й етап (20–50-ті рр. ХХ 

століття) – реорганізаційний – опосередковане вивчення проблем 

педагогічної майстерності в контексті встановлення загальних вимог до 

педагогічної освіти; 2-й етап (60–70-ті рр. ХХ століття) – новаторський – 

наукове обґрунтування проблем сутності та змісту педагогічної 

майстерності; здійснення досліджень з проблем театрального і сценічного 

мистецтв й екстраполяція творчих набутків у теорію і практику педагогічної 

майстерності; 3-й етап (70–90-ті рр. ХХ ст.) – інноваційний – введення в 

систему педагогічної освіти Росії курсу «Основи педагогічної майстерності», 

створення кафедр педагогічної майстерності у провідних вищих навчальних 

закладах Росії на основі прогресивних ідей українського досвіду.  

Провідними тенденціями цього періоду визначено: демократизація; 

ідеологічна дискримінація; політикування педагогіки; педагогізація; 

психологізація педагогічної освіти; гуманізація і гуманітаризація освіти. 

4. Зміст освіти в провідних освітніх закладах Росії у досліджуваний 

період, що здійснювали підготовку вчительських кадрів, передбачав 

формування у студентів значущих для оволодіння педагогічною 

майстерністю знань з філософії, педагогіки, дидактики, психології, вікової 

фізіології, а також музичного й театрального мистецтва. Структурними 

компонентами змісту були уміння: майстерного володіння словом; 

демонстрування творчого рівня взаємодії зі студентами; володіння 

педагогічною технікою; виховування естетичних смаків тощо.  

Серед організаційних форм освіти домінували – лекції, практичні й 

індивідуальні заняття, консультації, творчі письмові роботи, а також участь у 

театральних і мистецьких гуртках тощо.  

Провідними методами навчання основам педагогічної майстерності 

визначено: словесні (різновиди навчально-виховних бесід, розповіді, читання 
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й заучування на пам’ять текстів); наочні (демонстрація проведення уроків 

вчителями-майстрами з метою набуття досвіду щодо організації педагогічної 

дії-взаємодії, виконання творів музичного мистецтва, участь у аматорських 

театральних виставах тощо; практичні (написання письмових творчих робіт, 

складання віршів, різновиди педагогічної практики в школі, позашкільних 

закладах тощо). 

Доведено, що, починаючи із 80-х років ХХ століття апробованим і 

поширеним у всіх педагогічних вищих навчальних закладах Радянського 

Союзу був досвід використання спеціальних тренінгових методик щодо 

формування педагогічної майстерності вчителя,  розроблених українськими 

теоретиками і практиками педагогічної майстерності Полтавського 

державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, які сприяли 

професійній підготовці вчителя, здатного на високому рівні здійснювати 

педагогічну дію.  

5. Узагальнено творчий внесок діячів освіти, науки, культури 

досліджуваного періоду (В. Вахтеров, В. Водовозов, К. Єльницкий, М. 

Кошанський, О. Ободовський, Д. Семенов, П. Каптерєв, Н. Кузьміна, М. 

Левітов, Ф. Гоноболін, О. Сластьонін, Д. Самуйленков, О. Щербаков та ін.) у 

теорію і практику професійної підготовки майбутніх учителів, що полягав у 

розробленні теоретико-методологічних основ розвитку педагогічної 

майстерності; обґрунтуванні шляхів вдосконалення професійної підготовки 

вчителя; трактуванні феномену «педагогічна майстерність учителя» як 

педагогічного явища, піднесеного до рівня мистецтва і науки; визначенні 

сутності, специфіки, змісту, структури педагогічної майстерності вчителя; 

встановлення її взаємозв’язку з поняттями «професіоналізм педагога», 

«педагогічна творчість», «педагогічна культура», «педагогічна техніка», 

«педагогічні інновації». Вченими виокремлено риси педагога-майстра – щира 

любов до дітей, стійкість уваги, терплячість, наполегливість, старанна праця, 

любов до справи, майстерність слова, педагогічний такт, професійне постійне 
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самовдосконалення, прагнення до пошуку досконалих методів роботи. 

Важливою передумовою досягнення педагогічної майстерності вважалися 

педагогічні здібності та педагогічне покликання людини. 

Схарактеризовано досвід російських вчителів-новаторів щодо розвитку 

методичної майстерності вчителя; розроблення нових прийомів і засобів 

активного навчання; посилення ролі самостійної роботи учня; удосконалення 

структури уроку, форм організації діяльності учнів на основі співвідношення 

індивідуального й колективного; суб'єктності учнів в освітньому процесі; 

упровадження інноваційних, гуманістичних технологій навчання і виховання.  

Встановлено, що упродовж досліджуваного періоду педагогічна освіта 

Росії не була ізольована від українських ідей, освітніх і наукових впливів 

української наукової еліти (П. Блонського, П. Завадовського, О. Залужного, 

М. Корфа, О. Лазурського, А. Макаренка, М. Остроградського, М. Пирогова, 

Ф. Прокоповича, П. Редкіна, К. Розумовського, В. Сиповського, Р. 

Тимківського, К. Ушинського, П. Юркевича та ін.), що дало змогу скласти 

авторську хронологічну таблицю біографічних фактів життя і професійної 

діяльності персоналій. 

Проаналізовано вплив досвіду професійної підготовки майбутніх 

учителів Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка 

(запровадження курсу «Основи педагогічної майстерності» в усіх 

педагогічних навчальних закладах; розроблення експериментальної цільової 

наукової програми «Школа – педвуз – школа» (автор І.А. Зязюн); організація 

допрофесійної підготовки; професійний відбір абітурієнтів; оволодіння 

основами педагогічної майстерності в період навчання), який став 

основоположним у розвитку педагогічної майстерності в Росії.  

6. Визначено перспективи впровадження конструктивних ідей 

історико-педагогічного досвіду щодо розвитку педагогічної майстерності в 

теорії і практиці освіти Росії середини ХVІІІ – кінця ХХ століття в умовах 

модернізації педагогічної освіти України. Доведено, що ефективність 
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професійної підготовки майбутніх вчителів на всіх історичних етапах 

залежала від рівня професіоналізму викладачів; змістового наповнення курсу 

педагогіки; наявності розробок з теорії і практики педагогічної майстерності; 

спрямованості змісту підготовки майбутніх учителів на дитиноцентризм; 

вміння щодо організації та проведення позакласної й позашкільної творчої 

роботи; опочуттєвлення процесу педагогічної взаємодії; пріоритетності 

мовленнєвої професіоналізації; інтеграції педагогічної теорії і практики; 

культуроцентризму у підготовці вчителя; подолання розриву між загальною і 

професійною освітою.  

Перспективами творчого використання конструктивний ідей досвіду 

розвитку педагогічної майстерності є: на державному рівні (законодавче та 

нормативно-правове врегулювання професійної підготовки вчителя; 

визнання суспільної необхідності дослідження історико-педагогічного 

досвіду; підготовка нового покоління конкурентспроможних педагогів 

тощо); на регіональному рівні (визначення перспективних напрямів 

підготовки педагогічних кадрів з урахуванням специфічних потреб регіонів 

та створення регіональних програми розвитку педагогічної освіти тощо); на 

рівні закладу вищої освіти (модернізація професійного підготовки майбутніх 

учителів, оновлення змісту базових фахових дисциплін тощо); на рівні 

закладу загальної середньої освіти (створення умов для професійного й 

особистісного розвитку в контексті реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; надання 

можливості реалізації власної освітньої траєкторії саморозвитку та 

самовдосконалення вчителя тощо). 

7. Розроблено навчально-методичний комплекс для викладачів закладів 

педагогічної освіти з розвитку педагогічної майстерності, що містить: 

програму спецкурсу «Розв’язання педагогічних задач»; навчальний посібник 

«Методика розв’язання педагогічних задач»; навчальний посібник «Конкурси 

педагогічної творчості і майстерності»; посібник «Теорія і технологія 
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розв’язання педагогічних задач»; методичні рекомендації «Педагогічний 

артистизм».  

Впровадження авторського навчально-методичного комплексу 

спрямовується на усвідомлення педагогічних ситуацій, вміння перетворення 

їх на педагогічну задачу та її розв’язання; оволодінню багаторівневою 

педагогічною комунікацією; розвиток педагогічної техніки (вміння керувати 

собою, витримка, спостережливість, володіння виразним мовленням); 

активізацію мислення та уяви майбутніх вчителів; вияв таланту особистості в 

діяльності; оволодіння педагогічною майстерністю мистецького впливу; 

формування вмінь викликати позитивні естетичні почуття у суб’єктів 

освітнього процесу; актуалізацію власного самовдосконалення, 

самовиховання.  

Проведене історико-педагогічне дослідження не вичерпує всіх аспектів 

проблеми. До подальших напрямів вважаємо за доцільне віднести: вплив 

громадсько-педагогічних рухів на формування професійної майстерності 

вчителя; історія розвитку системи підвищення педагогічної кваліфікації 

вчителів; порівняльний аналіз системи підготовки вчителів дореволюційного 

і сучасного періодів щодо розвитку ідей формування педагогічної 

майстерності; персонографічні дослідження видатних педагогів українського 

походження; вплив сучасного зарубіжного досвіду на розвиток ідей 

педагогічної майстерності. 
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Дела о выработке правил для получения ученых степеней, с целью 

прекращения злоупотреблений при их присвоении. 7 ноября 1816г. – 6 

июля 1828 г. (1828). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 

733, Оп. 86, Д. 392). Российский государственный исторический архив, 

Санкт-Петербург, Россия. 
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Дела о преобразовании Педагогического института и переименовании его в 

Главный педагогический институт. (1817). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 102, Л. 277). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дела о разрешении назначать профессоров и учителей на службу по 

совместительству. 24 декабря 1815 г. – 28 августа 1827 г. (1827). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 86, Д. 396). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дела о разрешении окончившим Главный педагогический институт держать 

испытания на степень магистра 22 января 1820 – 9 мая 1821. (1821). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 241, 

Л. 13). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дела об организации в составе Главного педагогического института второго 

разряда подготовки учителей народных училищ, о критических 

замечаниях Комитета для училищ взаимного обучения по поводу 

методов преподавания в институте, о переименовании института в 

Учительский институт при Петербургском университете 6 апреля 1817 – 

24 января 1821. (1821). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 

733, Оп. 20, Д. 183, Л. 167). Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело комиссии об учреждении народных училищ о передаче дома умершего 

купца Щукина (по Садовой улице в 3-й адмиралтейской части) в 

ведомство комиссии для помещения в нем главного народного училища 

содержит список жильцов. (1783а). Фонд Комиссии об учреждении 

народных училищ (Ф. 730, Оп. 1, Д. 26, 36л.). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 
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Дело комиссии об учреждении народных училищ о покупке для учительской 

семинарии дома номер 162 на 6-й линии Васильевского острова, 

принадлежащего до 1797 года мастеру парикмахерского цеха А. Бергу, а 

затем доктору медицины Галлидею. (1793). Фонд Комиссии об 

учреждении народных (Ф. 730, Оп. 1, Д. 165, 109л.). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело комиссии об учреждении народных училищ со сведениями о постройке 

школьных зданий на Васильевском острове и в Ямской слободе в 1786 

году. (1783b). Фонд Комиссии об учреждении народных училищ  (Ф. 

730, Оп. 1, Д. 31, 218 л.). Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о введении в действие нового университетского устава Часть 2. (1863). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 95). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о вознаграждении приват-доцентов за чтение лекций. (1898). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 139). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о вознаграждении профессора Харьковского университета Лавровского 

за безмездное председательство его в педагогическом комитете и особые 

поручения по педагогическим курсам; о вознаграждении доктора 

медицины Киселева за сторонний труд. (1863). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 75). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о вознаграждении профессоров и приват-доцентов университетов за 

чтение лекций и практические занятия. (1898). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 898). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 
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Дело о выдаче содержания лицам, командированным за границу с учёной 

целью. (1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 

150, Д. 142). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о выдаче содержания лицам, приготовляющимся к профессорскому 

званию. (1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 

150, Д. 1417). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о дозволении ординарному профессору Юркевичу читать публичные 

лекции в университете. (1863). Фонд Департамента народного 

просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 103). Российский государственный 

исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о дозволении преподавания в Дерптском университете православного 

богословия обязательно и для студентов всех факультетов. (1863). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 92). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о допущении к экзаменам в государственных комиссиях разных лиц. 

Часть 1. (1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 

150, Д. 1100). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о закрытии кафедры педагогии в университетах и об оставлении 

преподавателей этой науки за штатом. (1863). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 183). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о закрытии Учительского института при Петербургском университете 

14 декабря 1821. (1821). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 

733, Оп. 20, Д. 260, Л. 350). Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург, Россия. 
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Дело о зачислении професору Санкт-Петербургского университета Куторге в 

действительную службу времени проведенного за границей в 1838 и 

1839 годах (1863). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, 

Оп. 147, Д. 148). Российский государственный исторический архив, 

Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о защищении диссертаций на учёные степени доктора и магистра. 

(1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 

597). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о кандидатах в педагоги в казенных педагогических курсах. Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. (1863). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 93). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о командировании адъюнкта университета П.Л. Чебышева в Англию и 

Францию с научной целью; отчет о командировке, опубликованный в 

Журнале МНП. (1851). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 

733, Оп. 25, Д. 141, Л. 42). Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о командировании в Англию студентов Педагогического института 

М. Тимаева, Ф. Буссе, К. Свенске и А. Абадовского для изучения метода 

Ланкастера 26 мая 1816 – 29 сентября 1828. (1828). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 174, Л. 202). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о командировании в Педагогический институт 50-тивоспитанников 

духовных семинарий. (1819). Фонд Департамента народного 

просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 84, Л. 20). Российский государственный 

исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 
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Дело о командировании за границу и об оставлении при университетах 

кандидатов для приготовления к профессорскому званию. (1898). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 144). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о командировании профессоров и преподавателей высших учебных 

заведений с учёной целью за границу и во внутренние губернии России. 

(1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 

145). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о командировании студентов за границу для продолжения образования, 

о ходе их занятий и тяжелом материальном положении, о приобретении 

для Педагогического института учебных пособий-моделей и книг. 

(1812). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, 

Д. 61, Л. 354). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о назначении магистра М.И. Сухомлинова адъюнктом университета 5 

мая 1852. (1852). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, 

Оп. 26, Д. 5, Л. 9). Российский государственный исторический архив, 

Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о назначении ординарного профессора Киевского университета 

Максимовича ректором университета и назначении проректором 

профессора Циха. (1834). Фонд Канцелярії попечителя Київського 

навчального округу, м. Київ (Ф. 707, Оп. 1, спр. 631, 8 арк.). Центральний 

державний історичний архів України, Київ, Україна. 

Дело о назначении пенсии вдове Ф.И.Янковича де Мирьева за его заслуги в 

области просвещения в России. 29 июня 1814 г. – 23 февраля 1816 г. 

(1816). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 86, Д. 



467 

 

386). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о назначении председателей членов испытательной комиссии при 

университетах. (1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 

733, Оп. 150, Д. 1522а). Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о пересмотре правил и программ университетских испытаний (1898). 

Фонд Департамента народного просвещения. (Ф. 733, Оп. 150, Д. 1158). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о перестройке в здании 12 коллегий для помещений университета, 

дворянского пансиона и Главного педагогического института. Часть 1. 

7дек. 1828г. – 23 ноября 1834 г. (1834). Фонд Департамента народного 

просвещения (Ф. 733, Оп. 87, Д. 288). Российский государственный 

исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о поручении наблюдения за преподаванием логики и психологии в 

Петербургском, Московском, Казанском, Харьковском и Киевском 

университетах, Главном педагогическом институте и Ришельевском 

лицее главным наблюдателям за преподаванием закона божьего в этих 

учеьных заведениях. (1852). Фонд Департамента народного 

просвещения (Ф. 733, Оп. 26, Д. 1, Л. 2). Российский государственный 

исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о поручении чтения лекций в Санкт-Петербургском университете 

профессорам и приват-доцентам. Тут же о назначении приват-доцентов. 

(1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 

641). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о посещении государем императором высших учебных. (1863). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 186). 
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Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о правах и преимуществах университетских преподавателей по новому 

уставу. (1863). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, 

Оп. 147, Д. 190). Российский государственный исторический архив, 

Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о предоставлении отпуска профессору С.П.Шевыреву для поездки за 

границу с научною целью и для лечения 2 марта – 7 октября 1838. 

(1838). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 31, 

Д. 11, Л. 30). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о предположении студентами Санкт-Петербургского университета 

устроить общестуденческий съезд с участием делегатов от 

провинциальных университетов. Тут же о землячествах в университетах. 

(1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 

796). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о приеме в Педагогический институт учителя Рязанской семинарии 

И. Срезневского (1807). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 

733, Оп. 20, Д. 53, Л. 11). Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о принятии в Санкт-Петербургский университет лиц, имеющих 

свидетельство зрелости от гимназий других учебных заведений. (1898). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 86, Д. 417). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о принятии мер к улучшению изучения русского языка в Киевском 

университете. (1849). Фонд Канцелярії попечителя Київського 
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навчального округу, м. Київ (Ф. 707, Оп. 15, спр. 221, арк. 1–25). 

Центральний державний історичний архів України, Київ, Україна. 

Дело о проекте положения о педагогических курсах при Харьковском 

университете. (1862). Фонд Департамента народного просвещения 

(Ф. 733, Оп. 147, Д. 62). Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о профессорах и приват-доцентах Московского университета. (1898). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 1200). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о разрешении защищать диссертацию в университетах. (1898). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 156). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о разрешении представлять в Министерство народного просвещения 

обозрение преподавания один раз в год. (1898). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 656). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о разрешении учредить при Санкт-Петербургском университете 

«вечерние беседы» по историко-филологическим наукам. (1898). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 1109). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о рассмотрении сочинений и переводе студентов 1-го отделения 

Педагогического института. (1807). Фонд Департамента народного 

просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 50, Л. 3). Российский государственный 

исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о рассмотрении университетского устава Часть 1. (1863). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 94). 
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Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о службе директора Главного педагогического института, а затем 

Петербургского университета Д.А. Кавелина 1816–1823. (1823). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 172, Л. 60). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о состоянии кафедр в университетах. (1898). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 1574). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело о стипендии при Московском университете имени Т. Н. Грановского. 

(1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 

1044). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело о стипендии при Университете Святого Владимира из капитала, 

собранного профессорами и студентами университета. (1898). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 1169). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело о таблицах испытания на ученые степени и планы преподавания лекций 

по всем факультетам в Дерптском университете. Часть 1. (1838). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 1). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело об изменении правил испытаний для приема в университет. (1853). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 12). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 
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Дело об открытии Санкт-Петербургского университета на основании нового 

устава. Тут же об определении действительного статского советника 

Редкина професором Петербургского университета (1863). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 153). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело об отпуске сумм на новые университетские кафедры Часть 3. (1863). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 96). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело об увеличении кредита на приготовление профессоров и учителей. 

(1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 

615). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об увольнении с назначением пенсии профессора Я.В.Толмачева за 

отсутствие педагогических способностей и недостаточную 

квалификацию 28 июля – 2 сентября 1831 г.. (1831). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 22, Д. 4, Л. 12). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело об установлении особого нагрудного знака для лиц, окончивших курс в 

императорских российских университетах. (1898). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 1357). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело об утверждении доцента Мендлеева исправляющего должность 

профессора Санкт-Петербургского университета по кафедре технологии 

(1863). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, 

Д. 129). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 
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Дело об утверждении и увольнении профессоров Московского университета. 

(1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 

463). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об утверждении положения о производстве в ученые степени Часть 1. 

(1851). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, 

Д. 125). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об утверждении положения о производстве в ученые степени Часть 2. 

(1863). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, 

Д. 126). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об утверждении при Педагогическом институте кафедры русской 

словесности и о назначении на эту кафедру профессора Я.В. Толмачева. 

(1816). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, 

Д. 169, Л. 12). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об утверждении приват-доцентов и о поручении им чтения лекций в 

университетах. (1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 

733, Оп. 150, Д. 138). Российский государственный исторический архив, 

Санкт-Петербург, Россия. 

Дело об утверждении профессоров Московского университета и об 

оставлении их на службе на основании 105 статьи Университетского 

устава. (1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 

150, Д. 709). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об утверждении расписания занятий в Педагогическом институте и об 

изменениях в учебном курсе по предложению попечителя 

Петербургского учебного округа С.С. Уварова. (1816). Фонд 
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Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 103, Л. 277). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 

Дело об утверждении устава и штата Педагогического института. (1804). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 12, 

Л. 49). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об учреждении в Вильне университета. (1863). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 198). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело об учреждении второго отделения Педагогического института. (1807). 

Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 20, Д. 48, 

Л. 44). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об учреждении Главного педагогического института и 

укомплектовании его студентами духовных семинарий. (1834). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 93, Д. 1). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело об учреждении педагогического института имени П. Г. Шелапутина в 

Москве и одногодичных и краткосрочных курсов для подготовки 

учителей средних учебных заведений 12 марта 1910 – 20 июня 1911 гг. 

(1911). Фонд Министерства народного просвещения (Ф. 1278, Оп. 2, 

Д. 1233). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело об учреждении при Дерптском университете педагогических курсов. 

(1855). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, 

Д. 11). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 
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Дело по прошениям студентов университетов о назначении им стипендий. 

(1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 

148). Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, Россия. 

Дело с обозрением преподавания по всем факультетам Московского 

университета. (1898). Фонд Департамента народного просвещения (Ф. 

733, Оп. 150, Д. 1019). Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело с представлением отчета о действиях министерства за 1829 год. 12 

сентября 31 декабря 1821 г. (1821). Фонд Департамента народного 

просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 116). Российский государственный 

исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело с программами о распределении лекций между профессорами 

университетов на 1863/1864 учебный год. (1863). Фонд Департамента 

народного просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 191). Российский 

государственный исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело с проектами положения о производстве ученой степени в Дерптском 

университете. Часть 2. (1857). Фонд Департамента народного 

просвещения (Ф. 733, Оп. 147, Д. 2). Российский государственный 

исторический архив, Санкт-Петербург, Россия. 

Дело со сведениями о состоянии кафедр в университетах. (1898). Фонд 

Департамента народного просвещения (Ф. 733, Оп. 150, Д. 360). 

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 

Россия. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1. 

Періодизація розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в Росії 

Хронологічні 

рамки 

Соціально-економічні 

та політичні умови 

розвитку ідей пед. 

майстерності 

Етапи розвитку 

 

Характерні 

ознаки 

Провідні 

типи навчальних закладів 

та установ  

Середина ХVІІІ ст. 

– кінець ХІХ ст. 
 Скасування 

кріпосного права;  

 проведення земельних 
реформ;  

 поява нового класу 

різночинців;  

 неграмотність 
населення;  

 недостатня кількість 
навчальних закладів;  

 проведення освітньої 
реформи;  

 поява соціальних, 

педагогічних та 

політичних рухів;  

 скасування станових 
обмежень при вступі в 

навчальні заклади;  

 потреба в розвитку 
національної 

свідомості та 

національного 

характеру. 

Перший етап 
(1782 – 1802 рр.)- 

реформаторський 

 проведення реформ, щодо 
підготовки педагогічних 

кадрів; 

 усвідомлення суспільством і 
державою значення 

виховання та освіти;  

 створення державної, цілісної 

системи освіти;  

 виникнення нових типів 
освітніх навчальних закладів;  

 створення першої установи 
для управління освітою 

«Комісії щодо заснування 

народних училищ» (1782 р.); 

 поява першого методичного 
посібника для вчителів 

«Керівництво учителям 

молодших класів народних 

училищ» (1786 р.).  

 

Розвиток педагогіки в світському 

і релігійному напрямках; створення 

державної, цілісної система освіти; 

впровадження прогресивних 

західних технологій; формування 

професійної системи освіти.  

Створення науково-педагогічних 

громадських організацій: 

 «Санкт-Петербурзьке педагогічне 
товариство» (1859 р.);  

 Педагогічний музей Головного 
управління військово-навчальних 

закладів (1864 р.); 

 «Товариство класичної філології і 

педагогіки» (1874 р.); 

  «Фребелівське товариство» 
(1871 р.); 

 «Ліга освіти і її педагогічна 
академія» (1906 р.);  

 «Товариство поліпшення 
середньої школи» (1906 р.); 

 «Товариство експериментальної 

педагогіки» (1909 р.).  

 Головне народне училище; 

 учительські семінарії; 

 церковно-вчительські школи;  

 народні училища;  

 земські вчительські школи; 

 єпархіальні училища;  

 духовні семінарії, академії, 

училища; 

 інститути шляхетних дівчат; 

 педагогічні інститути; 

 Головний педагогічний 

інститут;  

 університети;  

 Академія наук і мистецтв;  

 Професорський інститут;  

 вчительські інститути;  

 педагогічні товариства;  

 педагогічні музеї;  

 публічні учительські 

бібліотеки;  

 педагогічні курси.  
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Другий етап 
(1802 – 1828 рр.) – 

інституційний 

 прийняття першої ліберально-
демократичної реформи 
освіти; 

 започаткування вищої 
педагогічної освіти на основі 
класичних університетів; 

 упорядкування структури 
керівництва навчальними 
закладами;  

 створення першого 
Міністерства народної 
просвіти (1802);  

 впровадження системи 
атестації і підвищення 
кваліфікації професорсько-
викладацького складу. 

Третій етап 
(1828 – 1870 рр.) – 

громадянський 

 критичне осмислення 
психолого-педагогічних знань 
і практичного досвіду 
педагогічної науки та 
практики; 

 видання перших спеціальних 
навчальних посібників з 
педагогіки і дидактики, 
методичних настанов 
практико-орієнтованої 
спрямованості;  

 наукове обґрунтування 
поняття «майстерність 
вчителя». 

 

Почато створення системи 

підвищення кваліфікації вчительсь-

ких кадрів. Поширення мережи 

державних закладів вищої 

педагогічної освіти. Розвиток 

жіночої освіти. 
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Четвертий етап 
(1870 – 1890 рр.) – 

лібералізаційний 

 оновлення нормативно-
правової бази (законів, 

статутів, положень), 

спрямованої на типізацію, 

встановлення для навчальних 

закладів єдиного плану, 

терміну підготовки, 

визначення співвідношення 

загальноосвітнього і 

спеціального компонентів 

професійно-педагогічного 

освіти. 

Початок ХХ ст. – 
кінець ХХст.  

 Інтенсивний 
промисловий розвиток  
країни;  

 створення масової 
індустріальної 
радянської економіки; 

 посилення 

 ідеологічних доктрин; 

 поява нової  

 цільової установки 
освіти;  

 перехід до 
постіндустріального, 
інформаційного 
суспільства; 

 поступова 
демократизація, 
гласність, формування 
громадянського 
суспільства;  
 

Перший етап 
 (20 – 50-ті рр. ХХ ст.) 

 вивчення педагогічної 
майстерності в контексті 
виявлення загальних вимог до 
педагогічної праці і 
характеристик її 
досконалості; 

 пошук шляхів підвищення 
ефективності організації 
педагогічної освіти;  

 нарощування наукового й 
навчально-методичного 
потенціалу розвитку 
педагогічної майстерності 
вчителя. 

 
 
 
 
 

Затвердження та впровадження 
нормативно-правової бази, що 
визначила стратегію та тактику 
розвитку вищої професійної  
педагогічної освіти.  

Формування державної системи 
підвищення кваліфікації вчителів 

 Педагогічна академія;  

 учительські інститути;  

 Академія педагогічних наук;  

 педагогічні інститути; 

 Інститут Живого слова; 

 педагогічні університети;  

 інститути післядипломної 
освіти;  

 Університет педагогічної 
майстерності;  

 Академія післядипломної 
освіти;  

 Всесоюзний інститут 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних і керівницьких 
кадрів народної освіти;  

 курси підвищення 
кваліфікації; 

 народні університети 
педагогічних знань;  
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 зміна підходів до 
підготовки вчителя і 
формування його 
авторитету в 
суспільстві;  

 активний розвиток 
руху педагогів-
новаторів;  

 лібералізація 
суспільства; 

 соціально-економічні 
реформи і 
технологічне 
переозброєння 
виробництва;  

 становлення наукових 
центрів професійної 
освіти;  

 демократизація 
суспільства і перехід 
до ринкових відносин 
в економіці; 

 кризові явища у 
виробництві і 
суспільстві;  

 впровадження у 
виробництво високих 
технологій;  

 диференціація та 
диверсифікація 
системи професійної 
освіти. 

Другий етап 
(60 – 70-ті рр. ХХ ст.) 

 розроблення теорії, 
методології та практики 
розвитку основ педагогічної 
майстерності  

 поглиблення науково-
теоретичних та 
експериментальних 
досліджень різноманітних 
аспектів проблеми 
педагогічної майстерності. 

Третій етап 
(70 – 90-ті рр. ХХ ст.) – етап 

розвитку педагогічної 
майстерності як навчального 

предмета 

 створення провідних 
наукових шкіл з проблем 
дослідження педагогічної 
майстерності; 

 створення перших кафедр 
педагогічної майстерності; 

 поглиблення теоретичної 
розробки проблеми 
педагогічної майстерності; 

 процес формування основ 
педагогічної майстерності в 
ВНЗ. 

 
 

 факультети підвищення 
кваліфікації; 

 педагогічні кабінети;  

 науково-дослідні інститути.  
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Додаток Б 

Таблиця Б.1. 

Розвиток ідей педагогічної майстерності в науково-педагогічних працях учених-педагогів і просвітників 

Росії 

ПІБ Основні праці 
Практичний і теоретичний внесок в розвиток ідей педагогічної 

майстерності 

В. Татищев 

(1686–1750 рр.) 
 «Розмова двох друзів про користь 

наук і училищ» (1733); 

 «Про порядок викладання у школах 

при уральських казенних заводах» 

(1736); 

 «Духовна моєму сину» (1734). 

 Ініціював відкриття першої професійної школи;  

 створив першу в російській педагогіці класифікацію наук; 

 наголошував на пізнанні особистості самої себе, свого внутрішнього 
світу, умінні розрізняти добро і зло; 

 вважав, що вчитель повинен майстерно виконувати свою роботу (знати 
свій предмет, володіти умінням викладати його, враховувати 

індивідуальні здібності учнів, приділяючи більшу уваги тим предметам, 

до яких вони мають схильність);  

 пропонував формування особистісних якостей дітей в залежності від їх 
майбутнього роду діяльності;  

 зазначав, що майстерність, гуманізм, високі моральні якості вчителя є 

запорукою успіху навчання та виховання особистості. 

М. Ломоносов 

(1711–1765 рр.) 
 «Стисле керівництво до риторики» 

(1743); 

 «Риторика» (1748); 

 «Російська граматика» (1755). 
 

 Виділив елементи і структуру публічної промови; 

 визначив риси оратора;  

 розробив зміст і методи навчання, які повинні відповідати віку дитини, а 
навчальний матеріал бути посильним для їх сприйняття;  

 став родоначальником основ наукової педагогічної теорії і висунув 
принцип науковості як провідний принцип навчання;  

 наполягав на використанні таких принципів навчання як доступність, 

логічність, науковість, наочність, зв’язок теорії з практикою; 

 першим в Росії почав використовувати класно-урочну систему навчання; 
підкреслював, що успішність педагогічної діяльності полягає в єдності 

процесу виховання та навчання при обов’язковому врахуванні 

психолого-педагогічних умов навчання дітей; 

 запропонував створити при Академії наук спеціальні навчально-наукові 
центри для підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 
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І. Бецькой 
(1704–1795 рр.) 

 «Генеральна установа про виховання 
юнацтва обох статей» (1764); 

 «Коротка настанова, вибране із 
найкращих авторів, з деякими 
фізичними примітками про 
виховання дітей від народження до 
юнацтва» (1766). 

 

 Стверджував, що виховання повинно відповідати природі дітей, 
розвивати чемність, благопристойність, працелюбство, уміння управляти 
собою; 

 вважав, що завданням істинного виховання є формування в людині 
поваги до самого себе;  

 виокремив основні складові процесу виховання. Провідну роль відводив 
фізичному і моральному вихованню;  

 за його проектами були відкриті: «Виховний будинок» в Москві (1764), 
«Виховний будинок» в Петербурзі (1772), училище при Академії 
мистецтв для хлопчиків (1764) і при Академії наук (1765), «Виховне 
товариство благородних дівиць» при Смольному монастирі в Петербурзі 
(1764), комерційне училище (1772);  

 започаткував жіночу освіту і став фундатором професійної підготовки 
вчителів-жінок в Росії.  

М. Новиков 
(1744–1818 рр.) 

 Про виховання і наставляння дітей» 
(1783); 

 «Керівництво учителям молодших 
класів народних училищ» (1786). 

 Засновник і редактор першого в Росії дитячого журналу «Дитяче 
читання для серця і розуму»;  

 засновник педагогічної і перекладацької семінарії при Московському 
університеті;  

 вперше ввів термін «педагогіка» і оголосив її наукою; 

 основна педагогічна ідея – виховання тіла, розуму і серця; виховання 
добрих, щасливих і корисних суспільству громадян.  

 висував ряд моральних вимог до вчителя: мати добру вдачу, гнучкий 
характер, ґрунтовне знання наук, зразкову поведінку, здатність до 
самоосвіти;  

 основним засобом розумового виховання вважав систематичну освіту.  

М. Кошанський 
(1781—1831 рр.) 

 «Настанова вчителям» (1829); 

 «Загальна риторика» (1829); 

 «Приватна риторика» (1832). 
 

 Педагогічну майстерність розглядав як уміння вчителя 
прилаштовуватися до дітей, розвивати розум, формувати уміння та 
навички навчальної праці, збуджувати у дітей любов до всього 
розумного, величного та прекрасного; 

 розробив загальні обов’язки наставника 

 визначив властивості наставників у ставленні до учнів; 

 розкрив сутність мистецтва викладання; 

 сформулював загальні вимоги до вчителя-майстра: знання предмета 
навчання, добросовісність, об’єктивність, терплячість та ін. 
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О. Ободовський 

(1796–1852 рр.) 
 Керівництво до педагогіки або науки 

виховання» (1835); 

 «Керівництво до дидактики або 
науки викладання» (1873). 

 Визначив педагогіку як науку і мистецтво; 

 автор перших у Росії навчальних підручників з педагогіки і дидактики; 

 сформулював вимоги до педагога-майстра: розвинена ерудиція, 

теоретико-педагогічна підготовка, моральні якості, зовнішні якості, 

педагогічний досвід. 

Д. Семенов 

(1834–1902  рр.) 
 «Педагогічні нотатки для вчителів» 

(1864); 

 «Звіт про педагогічну подорож до 

Німеччині і Швейцарії» (1866); 

 «Нариси навчальної народної освіти» 
(1891). 

 Окреслив якості педагога-майстра: оптимізм, наполегливість, 
терплячість, витримка і педагогічний такт;  

 висвітлив показники педагогічної майстерності: вміння вчителя 

активізувати навчальну діяльність учнів, розвивати їх свідомість, 

доступно навчати, ґрунтовні знання вчителя. 

В. Сиповський 

(1844–1895 рр.) 
 «Рідна старина» (1883)  Вважав педагогічну культуру основою і найважливішим компонентом 

професійної майстерності вчителя; 

 виділяв такі складові педагогічної майстерності вчителя як: душевна 
чуйність, моральність і людяність стосунків з учнями; 

 сутність педагогічної майстерності вбачав не лише в професійних 
знаннях, уміннях та навичках педагога, а й в його моральній чистоті, 

духовному багатстві і щирій зацікавленості в успішності своєї діяльності 

В. Вахтеров 

(1853–1924 рр.) 
  «На першої ступені навчання: 

Методичне керівництво» (1901); 

 «Опорні питання освіти» (1907); 

 «Предметний метод навчання» 

(1907); 

 «Основи нової педагогіки» (1913). 

 Визначив проблему педагогічної майстерності і творчості вчителя; 

 відстоював нові прогресивні методи навчання; 

 намагався розширити програми загальноосвітньої школи; 

 сприяв створенню громадських установ позашкільної освіти; 

 вважав, що навчання повинно відповідати віковим особливостями учнів;  

 ратував за використання методів анкетування, порівняльного аналізу, 

статистичного методу; 

 висвітлив основні якості вчителя-майстра: працездатність, доброта, 
лагідні і звичайні стосунки з дітьми, розум, знання, педагогічний такт. 

П. Каптерєв 

(1849–1922 рр.) 
 «Педагогічна психологія для 

народних учителів, вихователів і 

виховательок» (1876); 

 «Дидактичні нариси. Теорія освіти» 
(1882); 

 Педагогічна майстерність» – це глибоке знання вчителем предмета, який 

він викладає, обов’язкові знання психології, педагогіки, методики 

викладання; 
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  «Енциклопедія сімейного 

виховання» (1898–1910); 

 «Сучасні педагогічні течії» (1913); 

 «Нова школа в новій Росії» (1917). 

 виокремив якості ефективного уроку: цікавий, організований таким 

чином, щоб забезпечити повне сприйняття матеріалу, його ґрунтовне 

усвідомлення учнями і реалізацію його в різних формах, пропонує 

вправи не лише для розуму, а й для волі кожного учня;  

 обґрунтував засади навчально-виховного процесу з точки зору 

психології і ввів до наукового обігу поняття «педагогічна психологія»; 

 узагальнив процес розвитку російської педагогіки за період її існування і 

розробив періодизацію: від прийняття християнства до Петра I 

(церковна педагогіка); від Петра I до 60-х рр. ХIХ ст. (державна 

педагогіка); з 60-х рр. ХIХ ст. (громадська педагогіка); 

 увів до наукового обігу поняття «педагогічний процес» під яким розумів 

єдність біологічного і соціального у контексті розвитку дитини і 

визначив його як процес саморозвитку особистості; 

 створив цілісну і всебічно розроблену концепцію педагогічного процесу 

на основі антропологічного підходу. 

А. Пінкевич 

(1883–1937 рр.) 

 «Основні проблеми сучасної школи» 

(1924); 

 «Педагогіка» (1924–1925); 

 «Ступені самоосвіти» (1926); 

 «Введення в педагогіку» (1929); 

 «Радянська педагогіка за десять 

років (1917–1927)» (1927);  

 «Стислий нарис історії педагогіки» 

(1927, 1939); 

 «Хрестоматія з історії педагогіки» 

(1934). 

 Започаткував педагогіку вищої школи в Росії; 

 розглядав педагогічну майстерність у руслі науково-педагогічної 

компетентності учителя, виступав за діалогічне спілкування учнів між 

собою, установку на роботу в команді, відхід від суворо 

регламентованого педагогічного процесу; 

 зауважував, що педагог-майстер вищої школи повинен володіти 

іноземними мовами, а також мати глибокі знання в галузі педагогіки 

вищої школи, історії вищої педагогічної освіти, зарубіжної педагогіки; 

 виділив складові педагогічної майстерності: дидактична культура, 

педагогічний досвід, психологічні знання; 

 виступав за гармонійне поєднання лекцій, семінарських, практичних, 

лабораторних занять і педагогічної практики студентів під час навчання 

у вищих навчальних закладах. 
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А. Макаренко 
(1883–1939 рр.) 

 «Педагогічна поема» (1931); 

 «Книга для батьків» (1937); 

 «Деякі висновки з мого 
педагогічного досвіду» (1938) 

 «Про мій досвід» (1938). 

 Увів в педагогічну практику такі прогресивні ідеї: виховання як 
технологічний процес, «зона найближчого розвитку», самоврядування, 
здоровий спосіб життя дітей та охорона їх здоров’я, творча взаємодія 
особистостей у процесі діяльності, «закон руху колективу», а також 
принцип, який випливає із цього закону, названий педагогом «теорією 
завтрашньої радості» або «системою перспективних ліній», 
гуманістичний підхід до людини з «оптимістичною гіпотезою», 
програма «конструювання» людської особистості з урахуванням її 
індивідуальності тощо; 

 визначив структуру і зміст поняття «педагогічна майстерність»: високий 
рівень вихованості педагога, його авторитет, моральні якості, 
педагогічна спрямованість, глибокі професійні знання та вміння, 
сильний характер, діловитість, тверда воля, гуманність, поєднання 
вимогливості з повагою до вихованців; 

 уперше виділив педагогічну техніку як складову педагогічної 
майстерності, віддаючи провідну роль у майстерності вчителя саме 
професійній техніці та наголошуючи на необхідності спеціального 
професійного виховання; 

 розробив методи управління навчально-виховним процесом, спираючись 
на психологічні закономірності розвитку особистості. 

І. Каїров 
(1893–1978 рр.) 

 «Педагогіка» (1956).  Визначав педагогічну майстерність як синтез ідейної спрямованості, 
загальної культури, професійних знань і професійного досвіду вчителя; 

 обґрунтував, що педагогічна майстерність формується в результаті 
наполегливої праці, спочатку в процесі підготовки до професії вчителя в 
педагогічному навчальному закладі, потім шляхом підвищення ним своєї 
кваліфікації під час педагогічної діяльності. 

М. Левітов 
(1890–1972 рр.) 

  «Нариси педагогічної психології» 
(1946);  

 «Психологія праці» (1963); 

 «Психічні стани людини» (1964). 

 Визначив провідні педагогічні здібності вчителя: уміння передавати 
дітям знання в стислій та цікавій формі; здатність розуміти учнів, що 
базується на спостережливості; самостійний і творчій склад мислення; 
винахідливість або швидке та точне орієнтування; розробив 
психотехнічний інструментарій і методики з особистісного виміру 
здібностей і можливостей як індивіда, так й групи осіб; 

 організаторські здібності, що необхідні для забезпечення системи роботи 
як самого вчителя, так й для створення гарного колективу учнів. 
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Д. Самуйленков 
(1895–1962 рр.) 

 «Майстерність, педагогічний такт і 
авторитет учителя» (1959); 

 «Майстерність, педагогічний такт і 
авторитет учителя» (1961, 2-е, вид.). 

 визначив основні складові педагогічної майстерності: морально-
політичний облік, культура поведінки, особистісні психологічні і 
педагогічні риси вчителя, любов до дітей і до своєї професії, знання 
вікових і індивідуальних особливостей учнів, педагогічний оптимізм 
учителя; 

 обґрунтував поняття «етика», «педагогічний такт» і «авторитет учителя» 
як важливі складові педагогічної майстерності. 

Ф. Гоноболін 
(1901–1975 рр.) 

 «Книга про вчителя» (1956); 
 «Психологічний аналіз педаго-гічних 

здібностей» (1962). 

 Обґрунтував взаємозв’язок педагогічних здібностей з якостями 
особистості; 

 визначив дванадцять провідних педагогічних здібностей і об’єднав їх в 
групи: дидактичні здібності, необхідні для пошуку навчального 
матеріалу із різних джерел (передача знань у стислій і цікавій формі, 
здатність робити навчальний матеріал доступним учням та пов’язувати 
його із життям); рефлексивно-гностичні (розуміння учителем учня, 
творчість у роботі, спостережливість, увага, інтерес до дітей); 
інтерактивно-комунікативні (педагогічно-вольовий вплив на дітей, 
педагогічна вимогливість, педагогічний такт, здатність організовувати 
дитячий колектив); експресивні здібності, що реалізуються у мовленні 
вчителя (змістовність і яскравість мовлення, його образність і 
переконливість); 

 виокремив складники педагогічної креативності: здатність бачити, 
ставити і вирішувати педагогічні задачі, уміння орієнтуватися в 
педагогічних ситуаціях, передбачати результати своєї педагогічної дії; 

 довів, що вчителю-майстру притаманні таки риси, як: почуття нового, 
жага до вивчення життя, ентузіазм, винахідливість, здатність до 
самоаналізу, гнучкість мислення, здатність пов’язувати навчальний 
матеріал з життям, адекватність стилю діяльності відповідно до якостей 
особистості. 

О. Щербаков 
(1908–1997 рр.) 

 «Формування особистості учителя в 
процесі його професійної 
підготовки» (1969). 

 Одним із перших почав досліджувати психологічні основи праці і 
особистості вчителя; 

 виокремив критерії педагогічної майстерності вчителя:  освіченість, 
педагогічна ерудиція, професіоналізм, що проявляється в готовності та 
практичних уміннях вирішувати завдання навчання і виховання та 
розвитку школярів; 

  зауважував, що педагогічна майстерність – це не лише синтез 
педагогічних знань, умінь та навичок, а й методичне мистецтво і 
особистісні якості вчителя. 
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І. Харламов 

(1920–2003 рр.) 

 Про педагогічну майстерність, 

творчість і новаторство (1992). 

 Розкрив сутність педагогічної майстерності вчителя через його 

педагогічну діяльність, тому що вчитель може мати необхідні якості і 

навіть покликання до педагогічної діяльності, але не володіти 

педагогічною майстерністю; 

 вважав, що педагогічна майстерність є доведена до вищого ступеня 

досконалості навчальна та виховна вправність, відшліфованість методів і 

прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці, 

завдяки чому забезпечується високий рівень ефективності навчально-

виховного процесу. 

Н. Кузьміна 

(1923 р.) 

  «Формування педагогічних 

здібностей» (1961); 

 «Психологічна структура діяльності 

вчителя і формування його 

особистості» (1965) 

 Визначила педагогічну майстерність як володіння вчителем 

професійними знаннями, вміннями і навичками, що дозволяють фахівцю 

успішно досліджувати ситуацію, формулювати професійні задачі та 

успішно їх розв’язувати відповідно до цілей.  

Ю. Бабанський 

(1927–1987  рр.) 

 «Оптимізація процесу навчан-ня» 

(1977). 

 Довів, що майстерність педагога не лише вільне, володіння вчителем 

професійною технологією і творчій підхід до професійної діяльності, 

повага до особистості учня, а й грамотний аналіз педагогічної ситуації 

при виборі оптимального розв’язання задачі, тому що якісні показники 

діяльності досягаються ефективними способами розв’язання 

педагогічних задач. 

В. Загвязинський 

(1930 р.) 

 «Педагогічна творчість учителя» 

(1987); 

 «Теорія навчання і виховання» 

(2012). 

 Визначив, що педагогічна творчість виступає умовою розвитку 

педагогічної майстерності; 

 розглянув майстерність педагога як синтез теоретичних знань і 

високорозвинених практичних умінь, що утверджуються і виявляються 

через творчість. 

В. Сластьонін 

(1930–2010 рр.) 

 «Вчитель і час» (1990); 

 «Педагогіка творчості» (1991). 

 Розкрив структуру педагогічної майстерності; 

 зазначив, що теоретичні знання і засновані на них практичні уміння є 

об’єктивним змістом педагогічної майстерності;  

 одним із головних покажчиків педагогічної майстерності вважає рівень 

сформованості творчої індивідуальності фахівця. 
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Продовження таблиці Б.1. 

Ю. Азаров 

(1931–2012 рр.) 

 «Майстерність вихователя» (1971); 

  «Мистецтво виховувати» (1985, 2-е 

изд.); 

  «Таємниці педагогічної 

майстерності» (2004). 

 Обґрунтував, що основою педагогічної майстерності є знання 

закономірностей виховання дітей; 

 акцентував увагу на ролі творчого натхнення педагога, інтуїції, 

педагогічного передбачення у розв’язанні педагогічних задач. 

Є. Ільїн 

(1933–2015 рр.) 
 «Мистецтво спілкування» (1982);  

 «Народження уроку» (1986); «Кроки 
назустріч» (1986); 

 «Шлях до учня» (1988). 

 Розкрив гуманістичний компонент у структурі педагогічної майстерності 
вчителя, а саме: гуманізація навчання і гуманізація знань, налагодження 

товариських, дружніх стосунків з учнями, індивідуальний підхід, право 

вихованців на власний шлях і темп розвитку. найважливішими 

компонентами педагогічної майстерності вчителя є мистецтво володіння 

словом і педагогічний артистизм; 

 підкреслював, що вчитель є художником свого уроку і вважав його 
сценаристом, режисером, виконавцем, критиком і літературознавцем. 

М. Поташник 

(1941 р.) 
 «Педагогічна творчість: проблеми 

розвиток і досвід» (1988). 
 Зазначив, що майстром вважається фахівець, який досконало володіє 

своєю професією. 

 наголосив на важливості пошуку та знаходження оптимального способу 
розв’язання педагогічних задач і вважає, що це веде вчителя до 

творчості і оптимізації, оскільки педагогічна діяльність приносить 

задоволення лише тоді, коли оригінальне педагогічне рішення 

призводить до оригінального, нетипового результату для певних умов. 

І. Андріаді 

(1955 р.) 
 «Теорія навчання» (2009); 

 «Основи педагогічної майстерності» 
(2016). 

 Визначила педагогічну майстерність як духовно-моральну і 
інтелектуальну готовність особистості до творчого осмислення 

соціокультурних цінностей суспільства, теоретичну і практичну 

готовність учителя до творчого застосування знань, умінь і навиків в 

процесі розв’язання педагогічних задач. 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1. 

Громадські діячі, вчені, педагоги – вихідці з України, що сприяли 

розвитку ідей педагогічної майстерності в Росії 

 

Ім’я, рік і місце 

народження; рід діяльності 

Заклад навчання; основні праці; 

відомі вчителя і учні 

Дата і місце смерті 

 

І. Гізель 

(1600–1683 рр.) 

професор філософії, бого-

слов, культурний і церковний 

діяч. Народився у Пруссії.  

Освіта: Києво-Могилянська колегія. 

Посади: викладач, ректор Києво-

Могилянського колегіуму; архімандрит 

Києво-Печерської лаври; редактор 

«Синопсису» – першого друкованого 

підручника східнослов’янської історії. 

Праці: «Твір про всю філософію», 

«Філософські аксіоми» та ін. 

Помер у 1683 р. в 

Києві. 

 

І. Галятовський 

(1620–1688 рр.) 

учений, богослов, просвіти-

тель, педагог, письменник, 

церковний і політичний діяч, 

теоретик церковного красно-

мовства. Народився на Воли-

ні.  

Освіта: Києво-Могилянська колегія. 

Наставники: Л. Баранович, І. Гізель, 

С. Полоцький.  

Посада: викладач, ректор Києво-

Могилянської колегії.  

Праці: «Ключ розуміння», риторичний 

твір «Наука коротка, або спосіб 

складання казань» та ін. 

Помер у 1688 р. в 

Чернігові.  

С. Яворський 

(1658–1722 рр.) 

письменник, філософ, поет, 

оратор, церковний і 

політичний діяч. Народився в 

містечку Яворі (нині – 

Львівська область).  

Освіта: Києво-Могилянська колегія. 

Посада: перший президент Московської 

слов’яно-греко-латинської академії. 

Праці: «Риторична рука», «Російська 

література – XVIII ст. Лірика», 

«Філософські твори» 

Останні роки життя 

пройшли в м. Санкт-

Петербурзі. Помер у 

1722 р. в Москві. 

Похований в 

Архангельському 

соборі в Рязані. 

Г. Вишневський 

(1678–1761 рр.) 

доктор філософії, церковний і 

громадський, професор бого-

слов’я, просвітник. Народився 

в Україні. 

Освіта: Києво-Могилянська академія. 

Посади: викладач риторики, філософії; 

ректор Московської Слов’яно-греко-

латинської академії.  

Праці: «Всезагальна філософія 

Аристотеля, викладена згідно з чином 

християнської істини», «Високий 

царський палац, зведений піднесеними 

колонами красномовності, для 

шляхетного юнацтва України року 1711, 

місяця листопада 6 дня».  

Помер у 1761 р. в 

Смоленську. 

 

Ф. Прокопович 

(1681–1736 рр.) 

педагог, ритор, учений, 

просвітник, письменник, пере-

кладач, державний і 

культурний діяч. Народився в 

м. Києві. 

Освіта: Києво-Могилянській колегіум. 

Посади: архієпископ, голова «Ученої 

дружини» діячів культури 

 Праці: «Духовний регламент», «Про 

риторичне мистецтво» та ін. 

Помер у 1736 р. в 

Санкт-Петербурзі. 
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Продовження таблиці В.1. 

К. Розумовський 

(1728–1803 рр.) 

державний і політичний діяч, 

останній гетьман Лівобереж-

ної України. Народився в 

х. Лемеші (нині – Козелець-

кий район Чернігівської 

області). 

Освіта: навчався в Кенігсберзькому, 

Берлінському, Геттінгенському універ-

ситетах (Німеччина); Страсбурзькому 

університеті (Франція).  

Наставники: Л. Ейлер, Г. Теплов, 

Ф. Штрубе-де-Пірмонта.  

Посада: Президент Імператорської 

академії наук і мистецтв (м. Санкт-

Петербург).  

Помер у 1803 р. в 

Батурині (нині – 

Сумська область). 

Похований у 

Воскресенській 

церкві в Батурині. 

 

П. Завадовський 

(1739 – 1812 рр.) 

державний діяч, сенатор, 

дійсний таємний радник, 

перший міністр народної 

просвіти Російської імперії. 

Народився в с. Красновичі, 

Чернігівської губернії, Старо-

дубського повіту. 

Освіта: Єзуїтське училище в м. Орша; 

Київська духовна академія.  

Посада: Голова Комісії з 

запровадження народних училищ.  

Праці: «Правила для учнів народних 

училищ», «Посібник для вчителів І і ІІ 

розряду народних училищ Російської 

імперії». 

 

Помер у 1812 р. 

в Санкт-Петербурзі. 

М. Каченовський 

(1775–1842 рр.) 

дійсний член Петербурзької 

Академії наук, історик, доктор 

філософії, перекладач, літера-

турний критик. Народився в 

м. Харкові.  

Освіта: Харківський колегіум.  

Посади: Редактор-видавець «Вісника 

Європи»; професор, викладач риторики, 

завідувач кафедри історії, декан 

відділення словесності, ректор 

Московського університету.  

Відомі учні: К. Аксаков, С. Соловйов, 

І. Гончаров.  

Праці: «Паралельні місця в руському 

літописі», «Про джерела з російської 

історії» та ін. 

Помер у 1842 р. 

в  Москві. 

 

Я. Толмачов 

(1779–1873 рр.) 

педагог, філолог. Народився в 

с. Липці на Харківщині. 

Освіта: Харківський колегіум, Київська 

духовна академія.  

Посада: професор кафедри російської 

словесності, декан історико-

філологічного факультету Головного 

педагогічного інституту (м. Санкт-

Петербург).  

Праці: «Про витончене, «Наука 

мовознавство», «Військове красно-

мовство» та ін. 

Помер у 1873 р. 

в Санкт-Петербурзі. 

Р. Тимківський 

(1785–1820 рр.) 

педагог, історик, археограф, 

доктор філософії і слове-

сності, поліглот, дослідник 

стародруків, літературний 

критик. Народився в с. Згар 

Золотоніського повіту 

Полтавської губернії. (нині – 

у межах м. Золотоноша, 

райцентр Черкаської області). 

Освіта: Московський університет. 

Посада: професор, декан відділення 

словесних наук Московського 

університету; директор Педагогічного 

інституту при Московському 

університеті, викладач риторики, 

грецької та римської літератури. 

Наставники: Х. Маттеї, Й. Мельман, 

П. Сохацький. 

 Відомі учні: І. Снєгірьов, 

К. Калайдович, а також М. Максимович 

– перший ректор Київського імпе-

раторського університету св. Володими-

ра – племінник Р. Тимківського. 

Помер у 1820 р. в 

Москві.  
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Продовження таблиці В.1. 

М. Остроградський 

(1801–1861 рр.) 

педагог, науковець, матема-

тик, академік Санкт-

Петербурзької Академії наук, 

дійсний член ряду інших 

академій. Народився в 

с. Пашенівка, Кобеляцького 

повіту Полтавської губернії 

(нині – Козельщанський 

район Полтавської області). 

Освіта: Харківський університет, 

університет Сорбонна.  

Наставники: Арго, Ампер, Ж. Біне, 

О. Кош, С. Лаплас, С. Пуассон, 

Ж. Фур’є. 

Відомі учні: І. Вишнеградський, 

М. Петров, Д. Журавський, Д. Менделє-

єв.  

Посада: академік, професор математики 

та механіки Санкт-Петербурзького 

Головного педагогічного інституту. 

Праці: «Роздуми про виховання» та ін. 

Помер у 1861 р. 

в  Полтаві 

П. Редкін 

(1808–1891 рр.) 

професор, сенатор, член 

Державної Ради. Перший 

голова Санкт-Петербурзького 

Педагогічного Товариства, 

засновник Фребелівського 

Товариства в м. Санкт-Петер-

бурзі. Народився в м. Ромни 

Полтавської губернії.  

Освіта: Московський Імператорський 

університет, Дерптський професорський 

університет.  

Відомий учень: К. Ушинський.  

Посади: професор Московського 

університету, ректор Санкт-Петер-

бурзького університету.  

Праці: «Педагогічна літопис і її 

передмова: Сучасні педагогічні 

замітки» та ін. 

Помер у 1891 р. в 

Санкт-Петербурзі.  

М. Пирогов 

(1810–1881 рр.) 

хірург, доктор медицини, 

педагог, теоретик у галузі 

педагогіки, просвітитель-

демократ, громадський діяч, 

професор, член-кореспондент 

Російської академії наук, 

організатор народної освіти. 

Один із реформаторів системи 

освіти Російської імперії 

другої половини ХІХ ст. 

Народився в м. Москві. 

Освіта: медичний факультет 

Московського Імператорського універ-

ситету; Дерптський Професорський 

університет (нині – Тартуський 

університет, Естонія).  

Посади: професор Дерптського 

університету; професор Петербурзької 

медико-хірургічної академії.  

Праці: «Зауваження на проект 

загального статуту Імператорських 

Російських університетів», 

«Університетське питання», «Про 

публічні лекції з педагогіки» та ін. 

Помер у 1881 р.  

в своєму маєтку в 

селі Вишня 

Подільської губернії 

(під Вінницею). 

Тіло зберігається в 

склепі-усипальниці 

церкви Миколи 

Чудотворця в музеї-

садибі Вишня. 

К. Ушинський 

(1824–1870 рр.) 

педагог, кандидат юриспру-

денції, правознавець. Обґрун-

тував необхідність взаємо-

зв’язку педагогіки з 

антропологічними науками: 

психологією, анатомією, 

фізіологією, філософією, 

історією і логікою. До 

наукового обігу ввів поняття 

«педагогічне мистецтво». 

Народився в м. Тула. 

Освіта: юридичний факультет 

Імператорського Московського 

університету.  

Посади: виконуючий обов’язки 

професора Ярославського юридичного 

ліцею; старший викладач російської 

мови, інспектор класів Гатчинського 

сирітського інституту; інспектор класів 

Смольного інституту шляхетних дівчат 

(м. Санкт-Петербург). 

Праці: «Проект учительської семінарії», 

«Про користь педагогічної літератури», 

«Людина як предмет виховання» та ін. 

Помер у 1870 р. 

в Одесі. Похований в 

Києві на території 

Видубицького 

монастиря. 
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Продовження таблиці В.1. 

М. Сухомлинов 

(1828–1901 рр.) 

філолог,  літературознавець, 

ординарний академік Санкт-

Петербурзької академії наук, 

доктор слов’янсько-російської 

філології. Народився в 

м. Харкові. 

Освіта: Харківський університет 

(історико-філологічний факультет). 

Наставник: І. Срезневський.  

Посада: професор Санкт-Петер-

бурзького університету.  

Відомі учні: Л. Майков, В. Сиповський.  

Праці: «Матеріали для історії освіти у 

Росії за царювання імператора Олексан-

дра I», «Історія Російської академії» та ін. 

Помер у 1901 р. в 

Санкт-Петербурзі. 

 

П. Юркевич 

(1826–1874 рр.) 

філософ, психолог, педагог. 

Народився в селі Ліпляве 

Золотоніського повіту на 

Полтавщині (нині Канівський 

район Черкаської області).  

Освіта: Київська духовна академія. 

Посада: професор Московського 

університету.  

Відомі учні: В. Ключевський, В. Лебе-

дєв, В. Соловйов. 

Праці: «Читання про виховання», 

«Загальні основи методики», «Курс 

загальної педагогіки з додатками», «Ідеї 

та факти з історії педагогіки», 

«Майбутнє звукової методи» та ін.  

Помер у 1874 р. в 

Москві. Похований у 

Свято-

Данилевському 

монастирі.  

 

В. Іконников 

(1841–1923 рр.) 

джерелознавець, історіограф, 

архівіст, фахівець у галузі 

історії культури, науки та 

освіти, професор. Народився в 

м. Києві. 

Освіта: Київський імператорський 

університет св. Володимира.  

Посади: ординарний академік 

Імператорської Санкт-Петербурзької 

академії наук (відділення російської 

мови та словесності); академік 

національної академії наук України.  

Праці: «Досвід російської 

історіографії». 

Помер у 1923 р. 

в Києві. 

 

В. Сиповський 

(1844–1895 рр.) 

педагог-демократ, вихователь 

і викладач історії та словесно-

сті, історик.   Народився в 

с. Лисино поблизу м. Умані. 

Освіта: Історико-філологічний факуль-

тет Петербурзького університету.  

Наставник: М. Сухомлинов.  

Посади: редактор-видавець журналу 

«Жіноча освіта»; директор Санкт-

Петербурзького училища для 

глухонімих.  

Праці: «Вітчизняна історія в розповідях 

і картинках», «Шкільні питання. Чому і 

як навчати?» та ін. 

Помер у 1895 р. в 

Санкт-Петербурзі. 

 

М. Демков 

(1859–1939 рр.) 

педагог, історик педагогіки, 

теоретик та популяризатор 

педагогіки. Народився в 

Прилуках, Чернігівської обл.  

Освіта: Київський імператорський 

університет св. Володимира.  

Посади: директор Московського 

учительського інституту; директор 

народних училищ Володимирської 

губернії.  

Праці: «Історія російської педагогіки». 

«Російська педагогіка в найголовніших 

її представників».  

Помер у 1939 р. в 

Прилуках, Черні-

гівської обл. 
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Продовження таблиці В.1. 

Ф. Зелінський 
(1859–1944 рр.) 

педагог, учений-філолог, 
перекладач, культуролог, 
громадський діяч, доктор 
філології, професор, академік 
Польської Академії наук, 
почесний академік Російської 
Академії наук, член-
кореспондент Російської, 
Баварської, Британської 
академій наук, почесний 
доктор багатьох європейських 
університетів. Народився в 
с. Скрипчинці Канівського 
повіту, Київської губернії.  

Освіта: Лейпцігський університет. 
Дерптський університет.  
Посади: ординарний професор 
історико-філологічного факультету 
Санкт-Петербурзького університету; 
викладач «Інституту живого слова». 
Праці: «Праці комісії з питання про 
поліпшення середньої школи», «Про 
позашкільну освіту» та ін. 
 

Помер у 1944 р. 
в  Шондорф-ам-
Аммерзєє, Баварія. 

С. Платонов 
(1860–1933 рр.) 

історик, таємний радник, 
член-кореспондент Петер-
бурзької академії наук, 
дійсний член Російської 
академії наук. Народився в 
м. Чернігові.  
 
 
 

Освіта: Історико-філологічний факуль-
тет Санкт-Петербурзького університету.  
Наставники: К. Бестужев-Рюмін, 
В. Сергеєвич.  
Відомі учні: Б. Греков, О. Пресняков.  
Посади: декан, професор Санкт-
Петербурзького університету; перший 
директор першого в Росії Санкт-
Петербурзького Жіночого інституту. 
Праці: «Російська історія», «Повний 
курс лекцій з російської історії» та ін. 

Помер у 1933 р. в 
Самарі. 

Г. Россолімо 
(1860–1928 рр.) 

невропатолог, психіатр, педо-
лог, психолог. Народився в 
м. Одесі.  

Освіта: Московський університет 
(медичний факультет).  
Посади: декан педагогічного 
факультету Московського державного 
університету; директор Московського 
неврологічного інституту іме-
ні  А. Кожевникова. 

Помер у 1928 р. в 
Москві. 

О. Лаппо-Данилевський 
(1863–1919 рр.) 

історик, філософ, методолог, 
дійсний член Імператорської 
Академії наук, почесний 
доктор права Кембриджського 
університету. Народився в 
родовому маєтку поблизу села 
Гуляй-Поле Катеринославсь-
кого повіту. 

Освіта: Санкт-Петербурзький універси-
тет.  
Наставник: К. Бестужев-Рюмін.  
Відомі учні: С. Валк, В. Греков, 
О. Пресняков.  
Посада: професор Санкт-
Петербурзького університету.  
Праці: «Методологія історії», «Нарис 
внутрішньої політики імператриці 
Катерини ІІ» та ін. 

Помер у 1919 р. в 
Санкт-Петербурзі. 

 

А. Ясинський 
(1864–1933 рр.) 

юрист, історик-медієвіст, 
доктор загальної історії, 
професор, член-кореспондент 
Чеського товариства наук, 
член Чеської академії наук та 
мистецтв. Народився в 
с. Межиріч Канівського 
повіту (нині – Черкаська 
область).  

Освіта: Історико-філологічний фа куль-
тет університету Св. Володимира.  
Наставники: Т. Фортинський, В. Анто-
нович, В. Іконніков.  
Посади: професор Дерптського 
університету; професор Московського 
університету; директор Московського 
Педагогічного інституту імені 
П. Г. Шелапутіна.  
 
 

Помер у 1933 р. в 
Москві. 
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Продовження таблиці В.1. 

О. Лазурський 

(1874–1917 рр.) 

учений, доктор медичних 

наук, професор, лікар-

психіатр, педагог, фундатор 

науки характерології, дифере-

нціальної психології, грома-

дський діяч, популяризатор 

використання психологічних 

знань у практичній діяльності 

вчителя. Народився в 

м. Переяслав Полтавської 

губернії (нині – Переяслав-

Хмельницький). 

Освіта: Санкт-Петербурзька Імпера-

торська Військово-медична академія.  

Наставники: В. Бехтерєв, О. Нечаєв, 

Е. Крепелін. 

Посади: приват-доцент Санкт-Петер-

бурзької Військово-медичної академії; 

викладач Педологічних курсів при 

Санкт-Петербурзькому Педагогічному 

музею; керівник спеціальної комісії з 

розробки експериментальних методів 

психології (м. Санкт-Петербург).  

Відомі учні: М. Басов, В. Мясищев.  

Праці: «Програма дослідження особи-

стості», «Нарис науки про характери», 

«Загальна та експериментальна психо-

логія», «Класифікація особистостей» та 

ін. 

Помер у 1917 р. в 

Санкт-Петербурзі. 

 

А. Луначарський 

(1875–1933 рр.) 

політичний і державний діяч, 

мистецтвознавець, літературо-

знавець, критик, публіцист, 

драматург, перекладач, дійс-

ний Академік АН СРСР. 

Народився у м. Полтаві. 

Освіта: Цюрихський університет 

Посади: Народний комісар освіти; 

директор інституту Літератури і Мови; 

викладач «Інституту живого слова».  

Праці: «Основи позитивної естетики», 

«Марксизм і естетика: Діалог про 

мистецтво». 

Помер у 1933 р. в 

Ментоні, Франція. 

В. Сорока-Росинський 

(1882–1960 рр.) 

учений, представник антропо-

лого-гуманістичного напряму 

в педагогіці, психолог, 

історик, знавець російської 

мови та фольклору, 

зарубіжної та вітчизняної 

літератури, актор, режисер, 

вокаліст, музикант. Народився 

в м. Новгород-Сіверський 

(нині –Чернігівська область). 

Освіта: Історико-філологічний фа куль-

тет Санкт-Петербурзького Імпера-

торського університету.  

Посада: очолював «Петроградський 

відділ народно-індивідуального 

виховання імені Ф. М. Достоєвського 

для важковиховуваних», відомий під 

назвою «Школа-комуна імені 

Ф. М. Достоєвського». 

Праці:  «Шлях російської національної 

школи», «Важковиховувані», «Школа 

імені Достоєвського». 

Помер у 1960 р. в 

Ленінграді. 

П. Блонський 

(1884–1941 рр.) 

філософ, психолог, педагог. 

Народився в м. Києві.  

 

 

Освіта: Історико-філологічний фа куль-

тет Київського університету св. Володи-

мира.  

Посади: професор Московського 

університету, викладач університету 

імені П. Шанявського, співробітник 

Інституту наукової педагогіки і 

Інституту психології, керівник Академії 

соціального виховання.  

Праці: «Трудова школа», «Реформа 

науки», «Нарис наукової психології» та 

ін.  

Помер у 1941 р. в 

Москві. 
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Продовження таблиці В.1. 

А. Макаренко 

(1883–1939 рр.) 

педагог, письменник, фунда-

тор педагогічної майстер-

ності. Народився у 

м. Білопілля Харківської 

губернії (нині – Сумська 

обл.).  

Освіта: філологічний факультет 

Полтавського учительського інституту. 

Посади: начальник  колонії імені 

Горького, начальник трудової комуни 

імені Ф.Е. Дзержинського, член 

управління московського Дому 

радянських письменників, член бюро 

секції прозаїків Союзу радянських 

письменників, заступник головного 

редактора журналу «Октябрь». 

Праці: «Книга для батьків», «Прапори 
на вежах» та ін. 

Помер у 1939 р. в 

Москві. 

 

О. Залужний 
(1886–1941 рр.) 

рефлексолог, педолог, 
педагог, один з фундаторів 
вчення про дитячий колектив. 
Народився в с. Покровське 
Херсонської губернії (нині – 
м. Апостолове 
Дніпропетровської обл.). 

Освіта: Навчався у Херсонській 
учительській семінарії.  
Посада: Працював у Науково-
дослідному інституті спеціальних шкіл і 
дитячих будинків (Інститут 
дефектології, м. Москва).  
Праці: «Метод тестів у нашій школі», 
«Методи вивчення дитячого колекти-
ву», «Учення про колектив» та ін. 

Помер у 1941 р. 

Я. Мамонтов 
(1888–1940 рр.) 

педагог, поет, драматург, 
історик літератури та театру, 
фахівець у галузі естетичного 
виховання, педагог. Народи-
вся на х. Стрілиця (нині – село 
Шапошникове, Сумська 
область). 

Освіта: Московський комерційний 
Інститут (відділення педагогічної 
психології).  
Наставники: О. Кізеветтер, П. Новго-
родцев, П. Соколов.  
Праці: «Сучасні проблеми педагогічної 
творчості», «На театральних роздоріж-
жях», дисертація «Проблема естетично-
го виховання» (захист – м. Москва) та 
ін. 

Помер у 1940р. в 
Харкові. 

С. Рубінштейн 
(1889–1960 рр.) 

психолог, філософ, доктор 
педагогічних наук, дійсний 
член АПН РРФСР. Народився 
в м. Одесі. 

 

Освіта: Марбурзький університет 
(філософсько-психологічний факуль-
тет), Німеччина.  
Посади: викладач ЛДПІ імені 
О.І. Герцена; завідувач кафедрою 
психології Московського університету; 
завідувач сектором психології Інституту 
філософії АН СРСР (м. Москва). 
Праці: «Основи загальної психології», 
«Принципи і шляхи розвитку психо-
логії» та ін. 

Помер у 1960 р. в 
Москві. 
 

С. Рівес 
(1892–1953 рр.) 

педагог, член-кореспондент 
АПН РРФСР, професор, 
доктор педагогічних наук. 
Народився м. Умані Київської 
губернії (нині – Черкаська 
обл.). 

Освіта: Вищі науково-педагогічні 
курси, аспірантура (м. Москва). 
Посади: професор Московського 
державного педагогічного інституту 
імені В. І. Леніна; співробітник науково-
дослідних інститутів Наркомпросу 
РРФСР та Академії педагогічних наук 
РРФСР; керівник лабораторії з вивчення 
педагогічної спадщини А. Макаренка 
Інституту теорії та історії педагогіки 
Академії педагогічних наук РРФСР. 
Праця: «Методи цільових завдань і 
Дальтон-план у школі І ступеня». 

Помер у 1953 р. в 
Москві. 
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Продовження таблиці В.1. 

В. Сухомлинський 
(1918–1970 рр.) 

педагог, письменник, журна-
ліст, член-кореспондент АПН 
СРСР, заслужений учитель 
школи УРСР, Герої Соціалі-
стичної Праці. Народився в 
с. Василівці Василівської 
волості Олександрійського 
повіту Херсонської губернії 
(нині – Онуфріївський район 
Кропивницької області). 

Освіта: Полтавський педагогічний 
інститут.  
Посада: директор Павлиської середньої 
школи. 
Праці: «Серце віддаю дітям», 
«Народження громадянина», «Методика 
виховання колективу», «Розмова з 
молодим директором школи» та ін.  

Помер у 1970р. у 
с. Павлиш, Онуфрі-
ївського району, 
Кіровоградської 
області. 

І. Зязюн 
(1938–2014 рр.) 

учений, філософ, педагог, 
дійсний член Національної 
академії педагогічних наук 
України, Заслужений 
працівник вищої школи 
УРСР, доктор філософських 
наук, професор, Дійсний член 
АПН СРСР, фундатор й 
засновник наукової школи з 
проблем педагогічної 
майстерності. Народився в 
с. Пашківка Ніжинського 
району Чернігівської області. 

Освіта: Історико-філософський 
факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Посади: ректор Полтавського 
педагогічного інституту імені 
В.Г. Короленка; міністр освіти і науки 
України; директор Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих 
Національної академії педагогічних 
наук України.  
Праці: «Основи педагогічної 
майстерності», «Краса педагогічної дії». 
«Неперервна професійна освіта: 
проблеми, пошуки, перспективи», 
«Педагогіка добра» та ін.  

Помер у 2014 р.в 
с. Пашківка, 
Ніжинського району, 
Чернігівська області. 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1. 

Хронологічна таблиця зародження системи професійної 

педагогічної освіти в Росії (ХVІІІ – початку ХХ ст.) 

 

Рік заснування Назва закладу 

1724  Академія наук і мистецтв (м. Санкт-Петербург)  

1724  Санкт-Петербурзький університет при Академії наук 

1755  Московський університет  

1779  Перша в Росії вчительська семінарія при Московському 

університеті 

1783 Головне народне училище, де здійснювалася професійна 

підготовка майбутніх учителів (м. Санкт-Петербург)  

1786 Учительська семінарія при Головному народному училищі 

1804 Педагогічний інститут при Московському університеті 

1816 Головний педагогічний інститут 

1817 Перший вчительський інститут при Головному 

педагогічному інституті 

1867 Історико-філологічний інститут, в якому почали викладати 

педагогіку як одну із наукових дисциплін (м. Санкт-

Петербург) 

1900 Вищі жіночі педагогічні курси В. Гер’є (м. Москва) 

1903 Вищий Жіночий педагогічний інститут (м. Санкт-

Петербург) – перший в країні державний вищий 

навчальний заклад для жінок 

1907 Санкт-Петербурзька Педагогічна академія Ліги освіти  

1908 Московський народний університет імені А. Шанявського 

(м. Москва)  

1911 Педагогічний інститут імені П. Шелапутіна (м. Москва) 

1918 1-й Петроградський педагогічний інститут  

1923 Петроградський державний педагогічний інститут 

імені О. І. Герцена. 
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Додаток Д 

Громадські діячі епохи російського Просвітництва 

 

 

  

Ф. Прокопович 

(1681 – 1736 рр.) 

 

В. Татищев 

(1686 – 1750 рр.) 

 

І. Бецкой 

(1704 – 1795 рр.) 

 

М. Новіков 

(1744 – 1818 рр.) 
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Додаток Е 

Голова Комісії із запровадження училищ 
 

Федор Іванович Янкович-де-Мирієв 

(1741 – 1814 рр.) 
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Додаток Е. 1. 

Титульна сторінка першого вітчизняного педагогічного 

підручника-порадника для вчителів російською мовою 

(м. Санкт-Петербург, 1786 р.) 
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Додаток Е.2. 

Титульна сторінка і зміст «Статуту народних училищ» 

(м. Санкт-Петербург, 1786 р.) 

 

 



29 

Продовження додатку Е.2. 
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Закінчення додатку Е.2. 
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Додаток Ж  

Києво-Могилянська академія 

(м. Київ, 1659 р.) 
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Додаток Ж.1. 

Академія наук і мистецтв 

(м. Санкт-Петербург, 1824 р.) 

 

 

 

  



33 

Додаток Ж.2. 

Перший президент Академії наук і мистецтв 

(1725–1733 рр.) 

 

Лаврентій Лаврентійович Блюментрост 

(1698 – 1755 рр.) 
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Додаток Ж.3. 

Перший вітчизняний президент 

Академії наук і мистецтв (1746–1798 рр.) 

 

Кирило Григорович Розумовський 
(1728 – 1803 рр.) 
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Додаток И  

Михайло Васильович Ломоносов 

(1711–1765 рр.) 

 

Фундатор російської класичної філософії, просвітитель, 

вчений, педагог, академік 
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Додаток И.1. 

Титульна сторінка праці М. Ломоносова «Риторика» 
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Додаток И.2. 

Московський університет (1755 р.) 
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Додаток И.3. 

Перший Міністр народної просвіти (1802–1810 рр.) 

 

 
Петро Васильович Заводовський 

(1739–1812 рр.) 
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Додаток К 

Головний педагогічний інститут  

(м. Санкт-Петербург, 1816 р.) 
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Додаток К.1. 

Відомі вчені-педагоги, викладачі 

Головного педагогічного інституту 

 

 
 

  

О. Галич 

(1783 – 1848 рр.) 

О. Ободовський 

(1796 – 1852 рр.) 

М. Остроградський 

(1801 – 1861 рр.) 

І. Срезнєвський 

(1812 – 1880 рр.) 
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Додаток Л  

Прогресивні педагоги Росії ХІХ – початку ХХ століття 

 

  

Д. Семенов 

(1834 – 1902 рр.) 

В. Водовозов 

(1825 – 1886 рр.) 

В. Сиповський 

(1844 – 1895 рр.) 

В. Вахтеров 

(1853 – 1924 рр.) 

К. Єльницький 

(1846 – 1917 рр.) 

П. Каптерев 

(1849 – 1922 рр.) 
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Додаток М 

Підготовка професорів 

 у Дерптському професорському інституті 

 
Значний внесок у вирішення проблеми підготовки викладачів вищої 

школи та становлення своєрідної системи професійно-педагогічної 

підготовки професорів для університетів нового зразку належить 

Дерптському професорському інституту (1828–1839 рр.), відкритому при 

Дерптському університеті (Дерпт – нині м. Тарту). Це була спеціально 

створена установа для підготовки конкурентоспроможних, 

загальноєвропейського рівня професорів, які б мали психолого-педагогічні 

знання, володіли іноземними мовами, новими методами та прийомами 

організації навчально-виховної діяльності, лекторською майстерністю.  

У нарисах, присвячених історії вітчизняних університетів 

(С. Шевирьов, Є. Пєтухов, Г. Левицький, Д. Багалій, М. Сумцов, В. Бузескул 

та ін.), відзначалося, що Дерптський університет був справжнім культурним і 

науковим центром, який ні в чому не поступався західноєвропейським 

навчальним закладам. Університет характеризувався високим науковим і 

організаційним рівнем роботи, мав гарне обладнання в науково-допоміжних 

установах, налагодив тісні зв’язки з передовими університетами Німеччини 

та німецької наукою, яка на початку XIX ст. посідала провідне місце. 

Варто відзначити, що випускники Професорського інституту мали 

володіти основами педагогічної майстерності, сформувати такі власні 

професійні уміння та риси, як висока працездатність, постійне професійне 

самовдосконалення, зацікавленість у підготовці спадкоємців своєї справи, 

педагогічні вміння викликати інтерес до предмета викладання, здійснювати 

плідну науково-дослідницьку діяльність і залучати до наукового пошуку 

студентів. Для кожного вихованця Професорського інституту були складені 

індивідуальні плани, що враховували рівень його підготовки. Відповідно до 

обраної спеціальності за слухачами закріплювалися професори-наставники, 

які встановлювали зі своїми вихованцями тісний науковий та особистісний 

контакт, створювали атмосферу взаємної довіри, налаштовували вихованців 

на конспектування та рецензування книг, написання статей або рефератів за 

обраною темою з подальшим науковим аналізом (Пирогов, 1953). 

Архівні джерела засвідчують, що твори вихованців Професорського 

інституту писалися німецькою та латинською мовою, а потім проходили 

процедуру захисту та обговорення на спеціальних навчальних заняттях. У 

процесі педагогічної підготовки на заняттях широко використовувався метод 

диспуту, завдяки якому майбутні викладачі навчалися ораторському 

мистецтву. Вагоме місце в системі професійної підготовки майбутніх 

професорів належало самоосвіті. Суворий контроль за навчанням з боку 

професорів-наставників здійснювався лише декілька перших семестрів, а 

потім вихованці займалися наукою самостійно (Общий устав, 1884). 
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Наші розвідки доводять, що ґрунтовною була і мовна підготовка 

майбутніх професорів. Вивчення німецької, грецької, латинської мови було 

обов’язковим, за бажанням слухачі мали можливість опанувати італійську та 

французьку, необхідні для продовження навчання за кордоном і спілкування 

з іноземними колегами. У 30-ті рр. ХІХ ст. молоді вчені-педагоги, які 

отримали освіту за кордоном під керівництвом досвідчених професорів, 

почали свою викладацьку діяльність в Україні та Росії. Багато з них стали 

видатними вченими і талановитими педагогами (М. Пирогов, П. Редкін, 

М. Куторга, М. Лунін та ін.), розвивали ідеї педагогічної майстерності у 

вищих навчальних закладах Російської імперії.  

В Україні протягом 1806–1832 рр. єдиним центром підготовки 

педагогічних кадрів із вищою освітою і центром методичного керівництва 

освітою був Харківський університет. Педагогічна майстерність 

передавалася випускникам університету завдяки особистісним якостям їх 

професорів. Проведення навчальних занять зі студентами доручалося 

досвідченим викладачам, випускникам Професорського інституту 

О. Валицькому і М. Луніну.  

Яскравий слід у житті Харківського університету залишила 

викладацька діяльність історика М. Луніна (1807–1844 рр.). У першій 

половині ХІХ ст. його лекції з історії мали велике наукове та громадське 

значення і доносили до слухачів нове слово європейської науки. Свій 

предмет М. Лунін викладав у вигляді спеціальних курсів. Як ученого і 

викладача професора М. Луніна відрізняли ерудиція, відмінне знання джерел 

і сучасної літератури, увага до фактів, висока натхненність, здатність яскраво 

і живо описувати історичні факти (Багалей, 1899). 

З 1834 лекції з педагогіки в Харківському університеті читав 

професор О. Галицький – один із кращих випускників Дерптського 

професорського інституту. У процесі викладання курсу педагог 

використовував твори Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Для слухачів Педагогічного 

інституту професором О. Валицьким був підготовлений і вперше прочитаний 

у 1839–1840 навчальному році лекційний курс з педагогіки (Багалей, 1899).  

Документи, що зберігаються в державному архіві м. Санкт-Петербург, 

свідчать, що в 1850 р. у Харківському університеті була відкрита перша 

кафедра педагогіки, яку очолив професор Х. Роммель. У 1853 р. на чолі 

кафедри став Микола Олексійович Лавровський (1825–1899 рр.). Випускник 

Санкт-Петербурзького Головного Педагогічного інституту М. Лавровський 

мав гарну педагогічну підготовку, сам читав курс педагогіки і приділяв 

велику увагу питанням педагогічної підготовки студентів.  

Як свідчать архівні джерела, у звіті про свою викладацьку діяльність 

за 1855 р. М. Лавровський зазначав, що читав історію виховання і теорію 

педагогії, крім того, займав своїх слухачів педагогічними вправами. 

Викладання педагогії відбувалося згідно із сучасним її станом, причому 

кожне педагогічне положення приймалося тільки після розбору думок 

кращих сучасних педагогів. Такий напрям викладання, з одного боку, 
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знайомив слухачів з літературою науки, з іншого боку – надавав міцності 

педагогічним висновкам (Литвиненко, & Гранатович, 2012). 

У 1858 р. згідно з розпорядженням Міністра народної просвіти 

М. Лавровський був переведений екстраординарним професором кафедри 

педагогіки в Санкт-Петербурзький головний інститут. Пізніше він займав 

вагомі посади – директора Ніжинського Історико-філологічного інституту 

князя Безбородко (1875 р.), ректора Варшавського університету (1883 р.), 

попечителя Дерптського університету (1890 р.) (Литвиненко, & Гранатович, 

2012). 

Оскільки досвід підготовки науково-педагогічних кадрів у 

Дерптському Професорському інституті є частиною світової організаційно-

педагогічної культури, існує необхідність його історико-педагогічної оцінки 

в контексті культурно-історичного розвитку Російської імперії першої 

половини XIX ст. Аналіз діяльності Професорського інституту і його 

випускників дозволяє стверджувати, що система підготовки викладачів 

вищої школи, що склалася в першій половині XIX ст. у Дерптському 

Професорському інституті, є прообразом науково-педагогічної школи.  
 

  



45 

Додаток Н 

Становлення системи підвищення професійної майстерності  

вчителів у Росії ХІХ ст. 

 

Реформи 60-х рр. ХIХ ст. сприяли прогресивним змінам у культурно-

освітньому та науковому житті Росії. Так, у 1860р. в Санкт-Петербурзі виникло 

перше в Росії Педагогічне Товариство, членами якого були К. Ушинський, 

П. Редкін, А. Воронов, Д. Семенов, В. Стоюнін, М. Вессель, О. Чумиков та інші 

педагоги. У Статуті Педагогічного Товариства зазначалося, що воно має на меті 

сприяти розвитку та удосконаленню навчально-виховної практики вчителів, тобто 

підвищенню їх педагогічної майстерності (Звягинцев, 1910). 

Дійсні члени Педагогічного Товариства проводили активну роботу з 

удосконалення професійної майстерності освітян: організовували педагогічні курси 

та з’їзди для вчителів, давали рецензії на посібники, підручники, методичні 

рекомендації. У багатьох великих містах Російської імперії Педагогічне 

Товариство мало свої відділення. При Товаристві відкрили доступну для всіх 

учителів бібліотеку, створену з метою поширення психолого-педагогічних знань, 

де були зібрані популярні на той час вітчизняні та зарубіжні видання з педагогіки, 

психології. Бібліотека постійно поповнювалася зарубіжною літературою, тому 

вчителі могли ознайомитися з прогресивним педагогічним досвідом роботи 

найкращих колег із Західної Європи та впровадити його в практику своєї роботи 

(Звягинцев, 1910).  

Члени Педагогічного Товариства на своїх засіданнях виступали з 

рефератами та доповідями, які після обговорення друкувалися як наукові статті на 

сторінках «Журналу Міністерства народної просвіти». Педагогічне Товариство 

мало і власний журнал – «Педагогічний літопис» (1876–1877 рр.), редактором 

якого був К. Сент-Ілер. На сторінках «Літопису Санкт-Петербурзького 

Педагогічного Товариства» публікувалися списки нових праць з педагогіки та 

психології, статті з теорії та практики педагогіки, обговорювалися проблеми 

оновлення вітчизняної школи, виховання гармонійно розвиненої особистості.  

Педагогічне Товариство мало постійний зв’язок із середніми та вищими 

навчальними педагогічними закладами, що зумовило зацікавленість освітян 

питаннями організації навчального процесу, творчого викладання різних 

навчальних предметів, нових підручників і навчальних посібників, загалом 

проблемами педагогіки та психології, педагогічного мистецтва. У 1879 р. 

діяльність Педагогічного Товариства була припинена. Проте і після ліквідації 

Товариства більшість його активних членів продовжували свою педагогічну та 

просвітницьку діяльність (Сборник распоряжений,1905). 

У середині ХІХ ст. авангардом процесу модернізації російської освіти стало 

військове міністерство. У 1862 р. з пропозицією стосовно оновлення процесу 

освіти виступив видатний державний діяч, генерал-фельдмаршал, військовий 
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міністр, граф Дмитро Олексійович Мілютін (1816–1912 рр.), ініціатор військової 

реформи, в результаті якої рекрутчину замінила всестанова військова повинність 

(Русский биографический, 1896). Д. Мілютін склав доповідну записку про 

сучасний стан військово-навчальних закладів і перспективи їх розвитку. На його 

думку, перебудова середньої школи була потрібна не лише для подальшого 

успішного господарсько-промислового розвитку країни, а й для зміцнення її 

збройних сил (Милютин, 1912). Процес реформування армії багато в чому залежав 

від якості підготовки офіцерських кадрів, що визначалося рівнем вивчення 

«реальних» навчальних дисциплін, пов’язаних із розвитком науково-технічного 

прогресу.  

У 1863 р. при військовому міністерстві було засновано Головне управління 

військово-навчальних закладів. Створення нової структури пояснювалося тим, що 

командний склад обновлюваної армії мав поповнюватися офіцерами із широким 

природничонауковим кругозором, хорошим знанням математики, фізики, історії, 

географії, економіки, сучасних іноземних європейських мов. Вперше ідея 

«реальної» середньої освіти в Росії була закріплена гімназичним Статутом 1864 р., 

розробка якого здійснювалася під керівництвом міністра народної освіти 

О. Головніна (1862–1866 рр.) (Петров, 1902).  

Згідно зі Статутом, у країні було узаконено три типи середньої школи: 

класична гімназія із двома древніми мовами; класична гімназія лише з латинською 

мовою; реальна гімназія з розширеною програмою природничонаукових дисциплін 

і вивченням сучасних європейських іноземних мов (Ганелин, & Голант, 1957). 

Граф Д. Толстой, що в 1866 р. змінив О. Головніна на посту міністра 

народної освіти, був прихильником класичної освіти, відтак у 1871 р. імператор 

Олександр II затвердив новий гімназичний Статут, в основу якого закладався 

пріоритет гімназії класичного типу. До 1870 р. керівництво Головного управління 

військово-навчальних закладів остаточно визначилося з питаннями основної 

концепції військової гімназії. Загальна тривалість гімназичного навчання склала 7 

років і передбачала вивчення таких предметів: закон Божий; російська та 

церковнослов’янська мова; російська словесність; нові європейські мови 

(французька та німецька); математика; політична історія; географія загальна і 

географія Росії; фізика та космографія; природна історія та фізіологія; малювання, 

краснопис, геометричне креслення (Из записок министра, 2005).  

Утилітарний підхід до реального навчання у військовій гімназії вважався 

недостатнім, тому особлива увага у виховному процесі приділялася всебічному 

розвитку особистості, підтримці її творчих здібностей та індивідуальних 

схильностей, прагненню до дослідницької діяльності та наукового аналізу. 

К. Ушинський на сторінках періодичних видань другої половини 1860-х рр. 

ХІХ ст. підтримував концептуальні ідеї військово-навчальних закладів того часу, 

тому не випадково його син отримав середню освіту саме у військовій гімназії. 

«Дитяча природа ясно потребує наочності», – постійно підкреслював педагог у 

своїй фундаментальній роботі для вчителів «Рідне слово» (Ушинский, 1950).  
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За словами Д. Тихомирова (1883), в «мілютінський час» Головне 

управління військово-навчальних закладів «було центром усього педагогічного 

руху», а військове міністерство називали «Відомством народної освіти» (с. 78). 

Педагогічна спадщина, отримана військовими гімназіями від колишніх кадетських 

корпусів, вимагала нових дидактичних основ викладання та методів організації 

навчальної роботи, тому було вирішено відмовитися від схоластичного заучування, 

що лежало в основі навчання в класичній гімназії. У військових гімназіях став 

розроблятися катехізисний метод пізнання, що передбачав творчу взаємодію між 

учителем і учнями, глибоке вивчення та розуміння наукових законів і природних 

явищ. Реалізація такої взаємодії забезпечувалася за допомогою створення 

відповідного освітнього середовища, основним інструментарієм якого були 

спеціально сконструйовані та виготовлені наочні навчальні посібники (Сент-Илер, 

1871).  

Військова школа другої половини XIX ст. відіграла провідну роль у 

розробці в Російській імперії методу наочного навчання, який ще в 1660 р. 

проголосив чеський педагог Я. Коменський. Поширення науково-технічного 

світогляду, зміцнення капіталістичних форм економіки в розвинених 

західноєвропейських державах сприяли виробленню та впровадженню нових 

підходів до шкільної освіти. У цей історичний період у Німеччині, Франції, Англії 

з’являлися середні навчальні заклади «реального» типу з наочними методами 

навчання.  

Російські діячі народної освіти уважно стежили за науковим досвідом своїх 

європейських колег. У 1862 р. опікун Московського навчального округу, 

військовий педагог генерал М. Ісаков (1821–1891 рр.), який добре відчував час 

майбутніх змін і розумів необхідність перетворень на вітчизняному педагогічному 

терені, був відряджений за кордон для ознайомлення з діяльністю навчальних 

закладів Західної Європи. Його опікунський патронат поширювався на 

Московський університет, численні гімназії навчального округу, а також школи, 

училища та навчальні бібліотеки. Саме за ініціативою М. Ісакова в масштабах 

Московського округу стали створюватися спеціальні педагогічні курси для 

підготовки вчителів середніх навчальних закладів і народних шкіл (Ковалев, 1906).  

Закордонне відрядження дозволило М. Ісакову сформувати чіткі практичні 

погляди на сучасну методику шкільного викладання. Під час відвідування Лондона 

він ознайомився з експозицію педагогічного відділу Кенсингтонського музею, що 

містила досить скромну, розрізнену колекцію наочних навчальних посібників для 

пояснення природних і фізичних явищ. Відповідно до передових вимог того часу, 

не лише англійська, а й уся західноєвропейська школа переходила на реальний 

метод навчання. Виставка лондонського музею демонструвала не стільки 

можливості нових педагогічних методів і прийомів, скільки продукцію виробників 

і різноманіття самих навчальних посібників (О лицах, 1864).  

Повернувшись до Росії, М. Ісаков спробував організувати в Москві 

постійну виставку наочних навчальних посібників для широкого кола шкільних 
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учителів і всіх зацікавлених осіб, а також впровадити наочний метод викладання в 

деяких навчальних закладах Московського округу, проте його дії не знайшли 

належної підтримки в Міністерстві народної освіти.  

У 1863 р., коли М. Ісаков отримав посаду начальника Головного управління 

військово-навчальних закладів Санкт-Петербурга, сформованого при військовому 

міністерстві, у нього з’явилася можливість реального втілення своїх педагогічних 

ідей у межах структури військового відомства. За його ініціативою у 1864 р. почав 

друкуватися «Педагогічний збірник», перший у Росії спеціалізований щомісячний 

журнал з проблем військової педагогіки, що був офіційним органом Головного 

управління військово-навчальних закладів. Завдяки прогресивним редакторам-

педагогам діяльність «Педагогічного збірника» мала інноваційний характер 

(Петров, 1902).  

З 1864 по 1882 рр. редактором журналу був відомий російський педагог 

Микола Християнович Вессель (1837–1906 рр.). Навчання на філологічному 

факультеті Санкт-Петербурзького університету забезпечило М. Весселю блискуче 

знання німецької, французької та англійської мови, завдяки чому він зміг 

ознайомлюватися з передовою європейською педагогічною літературою того часу, 

вивчати історію освіти західноєвропейських держав. У 1856 р. М. Вессель служив 

наставником у будинку князя О. Горчакова і на його прохання склав записки з 

питань народної освіти. Пізніше М. Вессель був обраний членом навчального 

комітету Головного управління військово-навчальних закладів (1884 р.) (Русский 

биографический, 1896).  

Після М. Весселя редактором журналу «Педагогічний збірник» став 

Олексій Миколайович Острогорський (1840–1917 рр.), відомий педагог, автор 

багатьох робіт з педагогіки, серед яких «Матеріали з методики геометрії» (1883 р.), 

«Освіта і виховання» (1897 р.), «Педагогічні екскурсії в галузі літератури» (1897 р.) 

та ін., письменник, генерал від інфантерії, який отримав освіту в 2-му кадетському 

корпусі та Михайлівській артилерійській академії (Русский биографический, 1896).  

З 1883 р. О. Острогорський, який обіймав посаду директора вчительської 

семінарії військового відомства (1877–1882 рр.), працював редактором журналу 

«Педагогічний збірник» (1883–1910 рр.). Завдяки його діяльності «Педагогічний 

збірник» став живою педагогічною думкою, одним із найвідоміших педагогічних 

журналів у Росії, найпопулярнішим у широких колах передового вчительства, де 

виходили друком і програмні твори самого редактора – «Питання про моральність» 

(1887 р.), «Справедливість у шкільному житті» та ін. (Смирнова, 1958).  

Заслугою Олексія Миколайовича на посаді редактора була публікація 

підготовлених К. Ушинським матеріалів для ІІІ тому «Людина як предмет 

виховання. Досвід педагогічної антропології» з біографією відомого педагога, 

написаною самим О. Острогорським. З метою ознайомлення суспільства з ідеями 

видатних вітчизняних педагогів О. Острогорський склав і надрукував «Педагогічну 

хрестоматію» (1903 р.), до якої ввійшли уривки творів В. Бєлінського, І. Пирогова, 

К. Ушинського, В. Стоюніна та ін. (Смирнова, 1958). 
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У 60–70-ті рр. XIX ст. «Педагогічний збірник» був рупором 

реформаторських ідей, вирізнявся новизною та фундаментальністю публікацій з 

проблем філософії освіти, методології, теорії та історії педагогіки, чому сприяла  

участь у журналі відомих педагогів країни –  М. Бунакова, В. Водовозова, О. Герда, 

М. Демкова, В. Євтушевського, П. Каптерєва, П. Лесгафта, Л. Модзалевського, 

О. Нечаєва, К. Сент-Іллера, Д. Семенова, Д. Тихомирова, К. Ушинського та інших, 

які узагальнювали та поширювали вітчизняний передовий педагогічний досвід, 

знайомили читачів із найкращими зразками західноєвропейської педагогічної 

думки. 

У «Педагогічному збірнику» обговорювалися проблеми вдосконалення 

педагогічної майстерності вчителів, а саме: методичне забезпечення навчально-

виховного процесу, розробка окремих методик викладання, питання естетичного 

виховання дітей, організаційні питання вдосконалення навчального процесу, 

надання предметної допомоги вихователям навчальних закладів, анотування 

навчально-методичної літератури тощо.  

Журнал відіграв важливу роль у підвищенні професійної майстерності 

педагогічних кадрів. У збірнику розміщувалися матеріали зразкових уроків, 

публікувалися статті з історії навчання та виховання, висвітлювався передовий 

досвід педагогів європейських країн. Для багатьох учителів уже перші публікації 

конспектів уроків стали справжнім відкриттям, а знайомство із новими методами 

навчання відкрило великі можливості. Завдяки журнальним публікаціям педагоги 

мали можливість постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, 

ділитися результатами свого практичного досвіду з колегами, брати участь в 

обговоренні найзлободенніших педагогічних проблем. Особливістю журналу було 

те, що на його сторінках мали можливість дискутувати з навчально-виховних 

питань прихильники протилежних точок зору. Поряд із відомими педагогами в 

журналі активно друкували свої напрацювання вчителі військових гімназій і 

прогімназій, що забезпечувало зв’язок теорії з практикою і сприяло вирішенню 

практичних завдань удосконалення педагогічної майстерності. 

Завдяки «Педагогічному збірнику» читачі могли ознайомлюватися з 

досягненнями західноєвропейської психологічної науки. Велика увага в журналі 

приділялася питанням фізичного виховання та шкільної гігієни, проблемам 

вивчення математики, природничонаукових дисциплін, російської мови та 

літератури, загальної та військової історії. Журнал детально висвітлював проблеми 

педагогічної психології та експериментальної педагогіки, питання методики 

викладання, публікував оригінальні та перекладні роботи, реферати, рецензії, 

оперативно надавав офіційну інформацію. «Педагогічний збірник» був одним з 

найпопулярніших педагогічних журналів Росії, що відіграв важливу роль у 

розвитку і пропаганді ідей педагогічної майстерності учителя, оскільки слугував 

для вчителів посібником із педагогічного самовдосконалення, мав просвітницький, 

консультаційний і оглядовий характер. Журнал був першим у Російській імперії 

виданням, яке почало публікувати проекти статутних документів школи з метою 
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публічного обговорення. Все це формувало педагогічну свідомість суспільства і 

допомагало здійснювати методичне керівництво російським учительством.  

У 1864 р. за ініціативою М. Ісакова з метою підвищення педагогічної 

майстерності вчителів був заснований перший у Росії Педагогічний музей 

військово-начальних закладів, який став науково-експериментальною 

лабораторією, де на основі наочного навчання відпрацьовувалися нові методи 

викладання не лише для військових закладів освіти, а й для всієї російської школи. 

Вчителі підвищували свою професійну підготовку, слухаючи лекції видатних 

діячів науки, мистецтва та народної освіти, серед яких були М. Вессель, 

П. Лесгафт, К. Сент-Іллер, О. Герд, М. Корф, Д. Семенов, П. Каптерєв, 

А. Острогорський, Л. Модзалевський, Й. Паульсон та ін. Педагогічний музей 

забезпечував учителів педагогічною літературою, організовував різноманітні 

професійні виставки (Коховский, 1876). 

 

 
Педагогічний музей (м. Санкт-Петербург, 1864) 

 

Санкт-Петербурзький Педагогічний музей військово-навчальних закладів 

майже сімдесят років знаходився в центрі всіх творчих педагогічних інноваційних 

починів у Росії. Про непересічне значення Педагогічного музею свідчить той факт, 

що на плані столиці 1894 р. він був відмічений такою самою умовною позначкою, 

як і музей «Ермітаж», що вказувало на необхідність найретельнішого догляду та 

вивчення об’єкта.  

Упродовж багатьох років директором Педагогічного музею був генерал-

лейтенант Всеволод Порфирійович Коховський (1835–1891 рр.), колишній 

начальник навчального відділу Головного управління військових навчальних 

закладів і голова Постійної комісії Педагогічного музею з 1888 р. (Русский 

биографический, 1896). 
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У 60-ті рр. ХІХ ст. у Росії музей вимушений був придбавати дорогі 

зарубіжні зразки наочних посібників з огляду на цілковиту відсутність 

відповідного власного виробництва. Проте незабаром Педагогічний музей зумів 

зацікавити не лише вчителів-практиків, а й російських підприємців. Виготовлення 

наочних посібників було поставлене на рівень широкого якісного виробництва. 

Ставлячи за мету забезпечення можливості для вчителів підвищити власну 

педагогічну майстерність, музей придбав найсучасніші зразки навчальних 

посібників і наочності з різних галузей знань, що відповідали прогресивнішим 

методам педагогічної освіти. Організатори музею вважали, що вчителі, маючи 

зразковий комплект таких посібників, зможуть надати своїм учням можливість 

проводити експерименти й дослідницьку діяльність, самостійно робити висновки, 

доводити або спростовувати їх на підставі отриманих даних. Все зазначене мало 

сприяти вдосконаленню педагогічної майстерності та розвитку творчої особистості 

не лише вчителя, а й учня, формувати їх уміння приймати швидкі, правильні й 

неординарні рішення (Коховский, 1876). 

 

 
Виставковий зал Педагогічного музею (м. Санкт-Петербург, 1864) 

 

У 1864 р. для активного впровадження в шкільну практику принципу 

наочності при Головному управлінні військово-навчальних закладів було 

засновано Педагогічну бібліотеку та «Центральне депо навчальних посібників», де 

зібрано російські та іноземні посібники, що давало можливість учителям 

використовувати їх на практиці (Петров, 1902). У цей час спостерігався підйом 

творчої ініціативи в педагогічному русі. З 1866 р. Педагогічний музей став 

улаштовувати педагогічні виставки, серед організаторів яких були педагог, 
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публіцист, засновник Педагогічного товариства М. Вессель, діяч освіти, учений-

зоолог, методист у галузі природничих наук, директор Петербурзького 

вчительського інституту К. Сент-Іллер та видатний педагог, керівник відділу з 

математики на педагогічних курсах, один з основоположників Педагогічного 

музею військово-навчальних закладів, керівник з’їздів народних учителів і 

вчительок, пропагандист «сімейних шкіл» В. Євтушевський (Коховский, 1876). 

Педагогічні виставки 60–70-х рр. ХІХ ст. були першими в російській 

практиці заходами, що сприяли вдосконаленню педагогічної майстерності 

вчителів, оскільки на виставках педагогів знайомили з новітніми навчальними 

посібниками, вчили використовувати нові наочні технології та впроваджувати їх в 

освітній процес російських шкіл, гімназій і навіть вищих навчальних закладів.  

Програми Педагогічного музею з перших років його існування не 

обмежувалися виключно відомчими інтересами, тому музей досить скоро 

перетворився на своєрідний науково-дослідний педагогічний центр, що привертав 

увагу прогресивної громадськості. З 1871 р. у Педагогічному музеї почалися 

народні читання та публічні лекції, в основу яких поклали диференційовані 

програми, а вже в 1872 р. комісії з організації народних читань були створені в 

Москві, Воронежі, Харкові, Кишиневі, Одесі та інших містах і отримували з музею 

відповідні програми, методичні вказівки і тексти (Коховский, 1876).  

За прикладом Педагогічного музею народні читання стали проводитися в 

багатьох містах Російської імперії – Вільно, Києві, Кишиневі, Одесі, Миколаєві, 

Єкатеринбурзі, Москві. Народні читання супроводжувалися наочністю 

(діапозитиви, картини, пристрої тощо) і здобули значну популярність серед 

населення. Після перших педагогічних виставок у 1866, 1870 і 1872 рр. 

Педагогічний музей перетворився на своєрідний центр удосконалення педагогічної 

майстерності вчителів, який сприяв створенню нової методики викладання 

(Коховский, 1876). 

У Києві Педагогічний музей розпочав роботу 5 жовтня 1902 р. в 

орендованому приміщенні на вул. Фундуклеївській. 28 серпня 1911 р. відбулося 

урочисте відкриття музею в спеціально побудованому коштом підприємця та 

мецената С. Могилевцева будинку по вул. Володимирській, 57. Відкривало та 

утримувало музей Міністерство народної просвіти з метою актуалізації 

теоретичних проблем виховання та навчання у зв’язку із відкриттям нових 

навчальних закладів, прагненням покращити класичну освіту в середніх школах, а 

також необхідністю вивчення міжнародного педагогічного досвіду.  

Директорами музею в різний час були відомі педагоги та вчені: 

О. Музиченко (1912–1913 рр.), М. Стороженко (1913 р.), С. Слесаревський (1915 р.), 

В. Науменко (1917 р.), О. Грушевський (1917–1918 рр.), Л. Добровольський (1918–

1919 рр.). Перші колекції складалися з експонатів Київського навчального округу з 

Паризької всесвітньої педагогічної виставки 1900 р., пам’яток, пожертвуваних 

іноземними учасниками цієї виставки або придбаних у них, а також багатого 

географічного зібрання вчителя Першої гімназії М. Черкунова. Поповнювався 
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музей і за рахунок надходжень з місць робіт учнів, доробку вчителів з педагогіки, 

програм, фотографій тощо (Ванюшкин, 2013).  

 

 
Педагогічний музей (м. Київ, 1901 р.) 

 

Музейне зібрання було представлено трьома відділами:  

1) колекція наочних приладь, які використовувалися в нижчих, середніх і 

ремісних навчальних закладах, а також предметів, що стосувалися шкільної 

архітектури, гігієни та фізичного виховання;  

2) зібрання підручників і посібників російською та іноземними мовами – як 

сучасних, так і тих, що вже вийшли з ужитку;  

3) спеціальна бібліотека з історії освіти та школи, шкільної статистики, 

педагогіки та методики (Ванюшкин, 2013). 

Крім експозиції, при музеї було влаштовано кабінети наочного приладдя. 

Музей набув значення важливого осередку поширення педагогічних знань. Тут 

організовувалися публічні лекції відомих учених з різних галузей науки; недільні 

читання; заняття учнів; демонстрації кращого наочного приладдя; літні курси для 

народних учителів; концерти, у т. ч. учнів київських навчальних закладів; відкрили 

читальню. Вхід і користування матеріалами музею були безкоштовними. Важливо 

відзначити, що матеріали цього музею документували історію освіти та 

педагогічної думки в Україні впродовж усього її історичного минулого. Фонди 

комплектувалися з усіх регіонів країни, а розвиток педагогіки розглядався в 

європейському контексті (Ванюшкин, 2013). 
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До групи педагогічних музеїв належав також музей і склад наочних 

посібників І. Василенка (представника фірми «Гросман і Кнебель»), розташований 

в м. Києві. Цей заклад поповнювався новими російськими та зарубіжними 

посібниками, картинами, таблицями, картами, глобусами, альбомами тощо. Він 

надсилав на замовлення посібники із Закону Божого, географії, історії, анатомії, 

зоології, ботаніки, мінералогії, геології, астрономії, технології, ручної праці, 

математики, фізики, малювання, сільського господарства, стереоскопії тощо для 

шкіл усіх типів; пропонував для шкільних губернських, повітових, міських і 

спеціальних музеїв повне обладнання та різноманітне наочне приладдя (Міхно, 

2015). 

Аналогічні функції виконував музей і склад підручників і книжок при 

Лук’янівському народному будинку піклування про народну тверезість. Київський 

комітет Товариства тверезості очолював психіатр, професор університету 

І. Сікорський. До музейної мережі Києва належала і група просвітницьких музеїв. 

Вони формували зібрання, в яких накопичувалося чимало цінних пам’яток. 

Найбільш значущим із них був музей Київського товариства грамотності, 

створеного 1882 р. з метою «поширення грамотності та релігійно-моральної 

просвіти в народі». У 1899 р. при ньому почав діяти Пересувний музей навчальних 

посібників, у якому в 1909 р. нараховувалося 1560 назв і 10506 примірників видань. 

Він знаходився у приміщенні Троїцького народного будинку, спорудженого в 

1902 р. (нині вул. Велика Васильківська, 53) (Скибицька, & Федорова, 1999). 

У «Положенні про музей» його мету було визначено у такий спосіб: 

«... постачати міським і сільським школам, а також приватним особам для 

тимчасового користування наочні посібники, історичні й природничо-історичні 

колекції та картини для проекційного ліхтаря. З розвитком музею в його завдання 

має також увійти складання колекцій з різних галузей знань і роз’яснення цих 

колекцій» (Міхно, 2015, с. 9). 

Справами Товариства керувала рада на чолі з директором приватної 

гімназії, громадсько-політичним діячем В. Науменком. На початку XX ст. музейну 

комісію Товариства очолював М. Біляшівський. Кошти на утримання музею 

надходили від спектаклів, концертів, літературних вечорів, а також плати за 

користування його майном. Музей видавав посібники, навчальні колекції 

недільним, приватним, полковим, професійним школам, міським училищам, 

денним притулкам, інститутам, приватним особам, у т. ч. іногороднім. У музеї 

комплектувалися відділи археології та історії, географії, зоології, ботаніки, 

математики, фізики, мінералогії, кристалографії, анатомії та фізіології, 

проекційних ліхтарів. Проте постійна експозиція була відсутня через заборону 

діяльності Товариства в 1908 р. (Міхно, 2015). 

Наші розвідки дозволити визначити що Київський та Санкт-

Петербургський музеї мали спільні завдання. Так, наприклад, завдяки широкому 

виробництву російських наочних посібників, організованому Педагогічним музеєм 

у м. Санкт-Петербурзі, школа звільнялася від необхідності купувати наочні 
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посібники у зарубіжних фірм. Музей створив великий каталог з теорії та практики 

наочного навчання з анотаціями до всіх наявних навчальних посібників. 

Педагогічний музей взяв на себе роль своєрідної рекламної науково-методичної 

музейної лабораторії, де вивчалися, комплектувалися й експонувалися навчальні 

колекції різних освітніх рівнів. Особливістю музейного фонду було те, що він 

безперервно оновлювався відповідно до розвитку науки, техніки, виробництва того 

часу.  

З 1875 р. Педагогічний музей став регулярно брати участь у великих 

конгресах, що проходили в Західній Європі та Америці, успішно демонстрував свої 

колекції на міжнародних виставках у Парижі (1875 р.), Брюсселі (1876 р.), Лондоні 

(1876 р.), Філадельфії (1876 р.), на Паризькій всесвітній виставці (1878 р.), у Бельгії 

(1880 р.), Венеції (1881 р.), Чикаго (1893 р.), що забезпечило Росії авторитет у 

сфері розробки та впровадження сучасних методів наочного навчання. 

Міжнародний авторитет музею підтверджувався численними зарубіжними 

дипломами та нагородами, а Паризьке Топографічне товариство в 1879 році на 

честь Педагогічного музею випустило велику золоту медаль (Коховский, 1876). 

У другій половині XIX ст. російський Педагогічний музей був визнаний 

першим у світі музеєм подібного типу. Установи за цим зразком почали з’являтися 

в Голландії, Бельгії, Франції, Італії, Японії, Америці. Музею вдалося вивести 

вітчизняних виробників навчальних посібників на європейський ринок, де вони 

конкурували зі своїми іноземними колегами. Завдяки цьому відбувалося зниження 

цін на навчальні посібники, що давало можливість забезпечувати книгами навіть 

віддалені школи російської провінції.  

В. Коховський залучив до роботи в музеї видатних російських педагогів, 

учених, музикантів, громадських діячів. Про впливовість і значний авторитет 

Педагогічного музею свідчить той факт, що в різні роки з Музеєм співпрацювали 

відомі педагоги М. Бунаков, О. Герд, І. Гревс, М. Вессель, В. Водовозов, 

М. Вишнеградський, П. Каптерєв, М. Корф, Д. Мендєлєєв, Л. Модзалевський, 

О. Острогорський, Й. Паульсон, Д. Семенов, К. Сент-Іллер, В. Сіповський, 

С. Соловйов, В. Стоюнин, К. Ушинський; вчені-фізіологи, професори Медико-

хірургічної академії І. Сеченов, педагог, лікар П. Лесгафт, психолог О. Лазурський, 

лікарі С. Боткін, М. Пирогов, Ф. Эрісман; відомий мандрівник М. Пржевальський; 

засновник природознавчо-наукового напряму в психології, що склав основу для 

розвитку рефлексології, І. Сєченов; режисер, реформатор російського театру, 

письменник, драматург, педагог В. Немирович-Данченко; композитори 

М. Балакірєв, Ц. Кюї, М. Римський-Корсаков, професор Санкт-Петербурзького 

університету історик літератури і філолог М. Сухомлинов, ректор Санкт-

Петербурзького університету, педагог, історик філософії професор П. Редкін, 

математик, засновник петербурзької наукової школи П. Чебишев та багато інших 

діячів (Коховский, 1876). 

Педагогічна робота музею була організована в режимі предметних відділів: 

історії, географії, російської мови, фізики, космографії, математики, народних 
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читань тощо. У відділах проводилися регулярні збори викладачів з різних 

навчальних дисциплін, різноманітні екскурсії, лекції, виставки, концерти, уроки, 

народні читання та інші заходи.  

У 1888 р. Педагогічний музей військово-навчальних закладів набув статусу 

державної установи, було затверджено окреме Положення про музей. Значна 

популярність музею пояснювалося масовими народними педагогічними читаннями 

(понад 100 тисяч слухачів за рік), які регулярно проводилися в його аудиторіях з 

1871 р. і супроводжувалися демонстрацією діапозитивів, наочних посібників, 

дослідів; на завершення виступали народні музичні 

колективі (Коховский, 1876).  

При Педагогічному музеї з 1872 р. були 

організовані загальнодоступні музичні класи та 

народний хор для малозабезпечених верств населення 

Санкт-Петербурга, метою яких була підготовка 

виконавців для народних читань і концертів. Щорічно 

кількість учнів становила від 100 до 250 осіб. Згодом 

саме музичні класи послугували для Педагогічного 

музею одним з головних джерел його матеріального 

забезпечення, хоча плата за навчання була низькою, а 

кількість «безкоштовних учнів» досить великою 

(Коховский, 1876).  

Разом із рядовими вчителями музики в 

музичних класах працювали викладачі Санкт-

Петербурзької консерваторії – Микола Андрійович 

Римський-Корсаков (1844–1908 рр.), композитор, 

музичний громадський діяч, директор Безкоштовної 

музичної школи, а також Мілій Олексійович 

Балакірєв (1836–1910 рр.), композитор, піаніст, 

диригент, музичний громадський діяч, глава «Нової 

російської музичної школи», яку називали 

«Могутньою купкою», організатор Безкоштовної 

музичної школи в Санкт-Петербурзі, що давала 

масову музичну освіту і стала центром пропаганди 

російської музики (Барсков, 1914). Отже, 

Педагогічний музей виступив ініціатором створення 

першої російської народної музичної школи, а 

музичні класи слугували педагогічним майданчиком для проведення досліджень з 

музичної педагогіки. 

З 1872 р. при Музеї були створені Тимчасові вчительські курси, які сприяли 

підвищенню педагогічної майстерності вчителів і проводилися як відкриті 

засідання Навчально-виховного комітету музею, де виступали з доповідями з 

питань навчання та виховання, а також проводилися зразкові публічні уроки, що 

М. Балакірєв 

М. Римський-Корсаков 
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супроводжувалися обміном думками. Незважаючи на відомчу приналежність, 

Педагогічний музей військово-навчальних закладів розробляв освітні програми, 

орієнтовані на якісне поліпшення всієї російської школи (Барсков, 1914). 

Велику роль у життєдіяльності Педагогічного музею відіграв російський 

педагог і психолог, автор праць з дитячої та педагогічної психології, теорії та 

історії педагогіки Петро Федорович Каптерєв (1849–1922 рр.). Упродовж 50-річної 

творчої діяльності педагог розробляв теорію сімейного виховання, досліджував 

питання психології дитини, закликав батьків спостерігати за розвитком дітей, 

роз’яснював цінність виховання дитини в сім’ї, писав про труднощі сімейного 

виховання, взаємовідносини батьків і дітей, відповідальність батьків перед дітьми. 

П. Каптерєв став одним з ініціаторів створення Батьківського гуртка (1883 р.), куди 

запрошували не лише батьків і матерів, а й друзів дитинства, які бажали одночасно 

й навчатися, й навчати, прагнули знати, як треба виховувати дітей, спостерігати за 

ними. Батьківський гурток став спільнотою однодумців, де були люди різних 

професій, але переважно педагоги та лікарі, які навчалися виконувати свої 

батьківські обов’язки, прояснювати і розширювати власні розумові горизонти. З 

ініціативи Батьківського гуртка, за редакцією П. Каптерєва в 1898 р. вийшла 

друком перша в Росії й унікальна в історії педагогіки «Енциклопедія сімейного 

виховання». Активну участь у виданні Енциклопедії взяли такі відомі педагоги та 

психологи, як О. Лазурський, І. Сікорський, О. Острогорський, Є. Тихеєва. 

Батьківський гурток набув загальноросійської популярності, зіграв вирішальну 

роль у розвитку педагогічної майстерності батьків і став підґрунтям наукового 

сімейного виховання та навчання кінця XIX – початку XX ст. (Русский 

биографический,1896). 

Професор П. Каптерєв був одним з ініціаторів і головою Першого 

всеросійського з’їзду із сімейного виховання. З’їзд, який проходив у Санкт-

Петербурзі (30.12.1912–6.01.1913 рр.), запропонував у педагогічних цілях 

об’єднати сімейно-педагогічні гуртки, батьківські гуртки, батьківські товариства й 

товариства дошкільного виховання у Всеросійський батьківський союз. З’їзд 

ухвалив виробити програму для вивчення дітей у сім’ї, зазначивши доступні 

наукові методи спостереження за дитячою індивідуальністю. Його делегати 

наполягали на відкритті дитячих клубів, майданчиків, народних дитячих садків, 

ясел, а також на охороні дітей у сім’ї та поза нею (Чарнолуский, 1915). На думку 

П. Каптерєва (1982a), різноманітні форми організації педагогічного процесу 

допомагають подолати тенденцію до уніфікації шкільного життя. Учений вимагав, 

щоб дітям залишали час для вправ із предметів за їх власним бажанням, а в 

навчальному курсі вводили якомога більше факультативних занять і заохочували 

дітей відвідувати гуртки й товариства.  

Для становлення і розвитку педагогічної майстерності в процесі 

вдосконалення професійної підготовки педагогів у Педагогічному музеї (1887 р.) 

було створено педагогічний відділ, секретарем якого став П. Каптерєв. У діяльності 

відділу, де проводилася наукова, навчально-виховна та методична робота, активну 
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участь брали відомі педагоги М. Корф, Д. Семенов, П. Лесгафт, Л. Модзалевський, 

П. Редкін, Я. Гуревич (Барсков, 1914).  

З осені 1894 р. Педагогічний музей розпочав свою діяльність під 

патронатом Постійної комісії з технічної освіти Імператорського російського 

Технічного Товариства і офіційною назвою «Пересувний музей наочних посібників 

при Постійній Комісії з технічної освіти Імператорського російського Технічного 

Товариства» (Барсков, 1914). 

Незважаючи на те, що наочне навчання не стало в кінці XIX – на початку 

XX ст. загальним надбанням масової російської школи, завдяки Педагогічному 

музею його ідеї дістали досить значного поширення практично в усіх навчальних 

округах Росії, передусім у системі початкової народної освіти (Барсков, 1914).  

Директорами Педагогічного музею завжди призначалися генерали, видатні 

військові педагоги. Так, у 1891 р., після кончини В. Коховського, директором 

музею став генерал-лейтенант Аполлон Миколайович Макаров (1840–1917 рр.), 

який успішно використовував багатий музейний потенціал при розробці 

різнопланових освітніх програм (Барсков, 1914).  

У 1891 р. було створено відділ з вивчення педагогічної спадщини 

Я. Коменського. При музеї був організований відділ сприяння самоосвіті, який 

почав працювати з 1895 р. Головним завданням відділу стала розробка програм для 

самоосвіти та самовдосконалення вчителів, у його роботі брали участь видатні 

вчені І. Павлов, Д. Анучин, І. Бородін. Педагогічний музей регулярно проводив 

конкурси творів із питань народної освіти, де переможців нагороджували премією 

К. Ушинського, призначеною його спадкоємцями, що свідчило про високий 

науково-педагогічний авторитет установи (Новицкий, 1915).  

У 1900 р. Педагогічний музей стає науково-методичною базою курсів з 

підготовки кадрових офіцерів до виховної діяльності в кадетських корпусах. Через 

три роки в Музеї були організовані Педагогічні курси 

для кандидатів на посади вчителів у кадетські 

корпуси. Згодом цей педагогічний досвід поклали в 

основу інститутів підвищення кваліфікації вчителів, 

започаткованих у СРСР у першій половині XX ст. з 

метою підвищення рівня педагогічної майстерності.  

Значною подією в психологічному житті Росії 

початку ХХ ст. стало відкриття на базі Педагогічного 

музею першої в Росії Лабораторії експериментальної 

педагогічної психології (1901 р.), створеної під 

керівництвом Олександра Петровича Нечаєва (1870–

1948 рр.) (Ананьев, 1947). Педагогічний музей 

військово-навчального відомства був обраний 

О. Нечаєвим не випадково, оскільки на той час Музей 

був зразковим науково-методичним закладом, своєрідним центром російської 

педагогічної думки, де сам професор О. Нечаєв викладав психологію. У 

О. Нечаєв 
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лабораторії, створеній для ефективного просвітительства вчительських кадрів, 

проводилися наукові спостереження та експериментальні дослідження 

особливостей психіки дітей різного віку, вивчалися психологічні основи навчання, 

психологічні характеристики тощо. До роботи в лабораторії були також допущені й 

слухачки Фребелівських курсів, де викладав О. Нечаєв (Барсков, 1914). 

Діяльність експериментальної лабораторії стала початком практичної 

реалізації ідей педології в Російської імперії. Поступово до роботи в лабораторії 

долучилося багато вчених, лікарів, педагогів, психологів. Саме в цей період 

почалася творча співпраця О. Нечаєва з О. Лазурським, В. Вахтеровим, 

В. Вагнером, Г. Россолімо та іншими науковцями. Експериментальна лабораторія 

О. Нечаєва була оснащена приборами й апаратами найвищого для свого часу рівня. 

Фірмою «Є. Циммерман» у Лейпцигу за кресленнями самого О. Нечаєва були 

виготовлені тахістоскоп, механічний хроноскоп, апарат для вивчення пам’яті. На 

першому етапі роботи в лабораторії визначалися методи дослідження, на основі 

яких проводилися шкільні досліди, результати експерименту проходили обробку в 

лабораторії. У такий спосіб установлювалися зв’язки між лабораторією та школою. 

Прибори використовувалися багатьма дослідниками, отримали широку 

популярність і неодноразово експонувалися на міжнародних психологічних 

виставках у Росії та за кордоном (Женева – 1908 р.; Франкфурт-на-Майні – 1909 р.; 

Берлін – 1912 р.), отримували вищі нагороди (Барсков, 1914). 

На початку 1904 р. при Педагогічному музеї військово-навчальних закладів 

була заснована педологічна лабораторія імені К. Ушинського, який, за словами 

П. Блонського (1936), був першим російським педологом. В основу наукової 

діяльності лабораторії була покладена ідея К. Ушинського про вивчення людини як 

предмета виховання, що свідчило про прийняття ідей педагогічної антропології 

видатного педагога, про важливість знань про основні закономірності формування 

й розвитку організму та психіки дитини для успішної педагогічної діяльності, а 

також про необхідність цілісних уявлень про людину для успішного виховання та 

навчання (Барсков, 1914).  

Співробітники Педагогічного музею 

створювали організаційні та психолого-педагогічні 

умови для досягнення вчителями належного рівня 

професійної майстерності. Інноваційним кроком 

було відкриття при Лабораторії та педагогічному 

відділі Музею перших у Росії спеціальних 

Педологічних курсів (1904 р.), на яких викладали 

видатні російські вчені (педагоги, психологи, 

лікарі), ознайомлюючи слухачів з основами 

анатомії, фізіології, біології, психології, педіатрії, 

дитячої психології, соціології. Учителі-практики і 

студенти, що відвідували Педологічні курси, 

отримували знання про функціонування мозку, 
К. Ушинський 
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характерологічні якості особистості, вивчали статистику, психологію, історію 

педології та педагогіки, основи наук, які К. Ушинський називав антропологічними, 

опановували техніку проведення психологічних досліджень. Пізніше подібні курси 

були організовані в Москві, Нижньому Новгороді, Самарі (Новицкий, 1915). 

Вагомим внеском у роботу Педагогічного музею стала науково-педагогічна 

діяльність О. Лазурського, який викладав на Педологічних курсах, був одним з їх 

організаторів і керував спеціальною комісією з розробки експериментальних 

методів психології. Доктор медичних наук, професор, лікар-психіатр, психолог-

освітянин О. Лазурський був не лише видатним ученим, талановитим педагогом, 

громадським діячем, а й прихильником, популяризатором використання 

психологічних знань у практичній діяльності вчителя. Учений вважав, що педагог-

майстер – це перш за все дослідник, якому притаманне наукове, психолого-

педагогічне мислення, дослідницька сміливість і здатність до критичного аналізу, 

розвинена педагогічна чутливість та інтуїція, потреба в професійному 

самовихованні (Лазурський, 1997). Інтереси вченого охоплювали різні сфери 

діяльності – музику, театр, літературу, соціологію, психологію, політику. Уся 

наукова творчість ученого була спрямована на створення індивідуальної 

психології.  

Олександр Федорович Лазурський (1874–

1917 рр.) народився в м. Переяслав (нині Переяслав-

Хмельницький) Полтавської губернії в родині 

священика й учителя грецької мови в духовних 

навчальних закладах. Його дядько по матері, І. 

Андрієвський, обіймав посаду директора Глухівського 

педагогічного інституту, брат Володимир викладав на 

Вищих жіночих курсах в Одесі. Після закінчення із 

золотою медаллю Лубенської гімназії (1889–1891 рр.) 

О. Лазурський вступив до Санкт-Петербурзької 

Імператорської Військово-медичної академії (1891–

1897 рр.), де активно займався психологією (Письмо 

А. Ф. Лазурского, 1892; Письмо А. Ф. Лазурского, 

1893). На третьому курсі працює в анатомо-фізіологічній лабораторії при клініці 

душевних і нервових хвороб, де знайомиться з професором В. Бехтерєвим, який 

став його науковим керівником (Письмо А. Ф. Лазурского, 1894). За підтримки 

В. Бехтерєва та О. Нечаєва О. Лазурський здійснює розвідки у сфері психології, 

починає досліджувати особистість як цілісну систему (Русский биографический, 

1913). 

У 1900 р. О. Лазурський був відряджений за кордон, де провів два роки,  

знайомлячись із центрами світової психологічної науки. Він стажувався у 

Психологічному інституті В. Вундта (Лейпциг), працював у лабораторії 

експериментальної психології одного із засновників експериментальної психіатрії 

Е. Крепеліна (Гейдельберзький університет), у Берліні слухав лекції з психології 

О. Лазурський 
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професора К. Штумпфа (Письмо А. Ф. Лазурского, 1901; Письмо А. Ф. Лазурского, 

1902). Після повернення до Санкт-Петербурга (1903 р.) О. Лазурський був обраний 

приват-доцентом Військово-медичної академії, де викладав курс загальної 

психології (Письмо А. Ф. Лазурского, 1903). Члени Російського товариства 

нормальної та патологічної психології обрали його вченим секретарем. Обіймаючи 

цю посаду, О. Лазурський брав активну участь у створенні Психоневрологічного 

інституту і став керівником кафедри загальної психології (Русский 

биографический, 1913). 

Санкт-Петербурзький період життя О. Лазурського (1903–1907 рр.) 

послугував для визначення основних напрямів його психолого-педагогічної та 

організаторської діяльності. Яскравою сторінкою в науковому житті 

О. Лазурського була його робота на Педологічних курсах (1904 р.), де вчений почав 

проводити конкретні характерологічні дослідження. На курсах О. Лазурський 

викладав психологію, а темами його лекцій були: «Учення про характери», 

«Психологія розумових процесів», «Психологія почуттів і волі», 

«Експериментальна психологія». На практичних заняттях учений навчав слухачів 

складати науково обґрунтовані характеристики учнів за розробленою ним 

«Програмою дослідження особистості». Свій курс з характерології він вважав на 

той час першим і єдиним, побудованим на сучасних наукових дослідженнях. З 

числа педагогів-слухачів Педологічних курсів О. Лазурський створив групу для 

дослідження дитячих характерів методом природного експерименту (Русский 

биографический, 1913). 

Коли в 1907 р. Педологічні курси були перетворені на Педагогічну 

Академію, О. Лазурський став викладати в Академії й увійшов до складу її Ради, а 

раніше був обраний до Комітету з її організації. Курс лекцій О. Лазурського з теорії 

особистості сприяв поширенню серед педагогів і психологів нових ідей щодо 

організації виховання та навчання, зокрема, необхідності всебічного вивчення та 

врахування психофізіологічних особливостей дітей у педагогічному процесі 

(Михайлова, 1979).  

У 1906 р. вийшов друком перший великий науковий твір О. Лазурського 

«Нариси науки про характери», в основу якого було покладено авторський курс 

лекцій з характерології. Значну увагу автор приділив проблемі пошуку та вивчення 

інтегральних індивідуальних утворень, які найбільшою мірою відображають 

специфіку особистості людини. Учений підкреслював необхідність створення 

характерології як важливого кроку на шляху до розв’язання проблем загальної 

психології (Лазурський, 1997). 

У грудні 1910 р. у Санкт-Петербурзі був проведений I з’їзд з 

експериментальної педагогіки, організований співробітниками Педагогічного 

музею (Ковалев, 1906). З доповіддю про «природний експеримент» на з’їзді 

виступив і О. Лазурський. На думку вченого, «природний експеримент» є особливо 

ціннім для шкільної практики, оскільки складання цілісної характеристики 

школярів дозволило б педагогам «глибше зазирнути в психічне життя вихованців» 
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(Лазурський, 1997). Розгорнутий виклад основних положень характерології та 

типології особистості містився в праці О. Лазурського «Класифікація 

особистостей» (1922 р.), опублікованій уже після кончини автора. 

У 1906 р. Педагогічний музей військово-навчальних закладів очолив 

генерал-лейтенант Захар Андрійович Макшеєв (1858–1935 рр.). У період його 

керівництва (1906–1918 рр.) в Музеї стали розроблятися інформаційні педагогічні 

освітні технології. У структурі окремих предметних відділів музею створювалися 

спеціалізовані довідкові бюро, в яких комплектували інформаційну базу даних для 

довідкового відділу. Разом із цим музей значно розширив межі своїх освітніх 

екскурсій, активізував видавничу діяльність. У цей час у роботі Педагогічного 

музею з’явилася нова тенденція – системна робота з педагогами, яка сприяла 

зростанню їх професійної майстерності (Барсков, 1914).  

В 1908 р. на базі педологічних курсів, створених при Педагогічному музеї, 

була відкрита Санкт-Петербурзька Педагогічна академія, що функціонувала як 

вищий навчальний педагогічний заклад і науково-педагогічна установа, підвідомча 

Міністерству народної освіти. Слухачі з вищою освітою вивчали в Академії 

фізіологію, психологію, педагогіку, навчалися методикам викладання багатьох 

дисциплін (Копелевич, 1977).  

Професорсько-викладацький склад обирався Радою Педагогічної академії. 

Першим президентом Педагогічної академії був призначений генерал-лейтенант, 

директор Педагогічного музею військово-навчальних закладів (1896–1906 рр.) 

А. Макаров, а членами Ради стали М. Ковалевський, О. Нечаєв, І. Гревс, М. Кареєв, 

О. Лазурський, О. Лаппо-Данилевський, С. Ольденбург, Г. Фальборк та інші 

(Копелевич, 1977). 

До Педагогічної академії приймалися особи чоловічої та жіночої статі з 

вищою професійною освітою, будь-якої національності та віросповідання. Заняття 

з першими 148 слухачами почалися 1 жовтня 1908 р. Курс навчання в Академії 

тривав два роки, упродовж яких слухачі вдосконалювали свою професійну 

майстерність у галузі педагогіки, психології та викладацької підготовки. Навчальні 

дисципліни ділилися на основні (педагогічна психологія, історія педагогіки, 

шкільна гігієна, школознавство та ін.), додаткові (анатомія, фізіологія, історія 

філософії, історія мистецтв, історія літератури та ін.) та спеціальні (методика та 

історія викладання навчальних предметів у школі). Слухачі Педагогічної академії 

проводили науково-дослідну роботу з експериментальної педагогіки та психології. 

Академія видавала літературу, в тому числі серію книг «Педагогічна академія в 

нарисах і монографіях» (1909–1914 рр.) (Михайлова, 1979).  

Серед викладачів Педагогічної академії була російська наукова еліта: Іван 

Петрович Павлов (1849–1936 рр.), фізіолог, творець науки про вищу нервову 

діяльність, перший російський лауреат Нобелівської премії в галузі медицини та 

фізіології; Володимир Олександрович Вагнер (1849–1934 рр.), біолог-дарвініст, 

психолог, педагог, методист, основоположник порівняльної психології в Росії, 

прихильник розширення міжпредметних зв’язків у школі та комплексного методу 

викладання (Михайлова, 1979).  
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У 1910 р. при Педагогічному музеї були засновані Педагогічні вчительські 

курси, які перетворили музей на майданчик вдосконалення педагогічної 

майстерності вчителів. Так, у структурі Педагогічного музею були створені 

предметні кабінети з усіх дисциплін, які вивчалися в середній школі: кабінети 

рідної мови, історії, географії, природознавства, математики, малювання, фізики, 

біології тощо (Барсков, 1914).  

Щорічні огляди діяльності Педагогічного музею свідчили про те, що 

вдосконалення професійної майстерності педагогів, здійснюване в музеї, не 

обмежувалося лекціями відомих учених і педагогів, організацією стаціонарних і 

пересувних тематичних виставок, створенням навчальних кабінетів і виданням 

різноманітних навчальних посібників. Викладачі, запрошені для роботи з 

учителями, проводили практичні заняття, активно користуючись педагогічним 

потенціалом музейних колекцій. Повною мірою використовувалася і специфіка 

самого музейного простору, що забезпечувала можливість дослідницької роботи 

безпосередньо з наочними посібниками та навчальними матеріалами з фондів 

музею.  

У 1910 р. при Педагогічній Академії відкрилася експериментальна школа, в 

якій викладали слухачі Академії. У 1912 р. школу передали Товариству 

експериментальної педагогіки, а в 1916 р. до складу підрозділів Товариства 

ввійшла і Педагогічна Академія (Михайлова, 1979).  

Значною подією, якісно новим етапом у діяльності Педагогічного музею з 

розвитку педагогічної майстерності вчителів став організований і проведений 

співробітниками музею Перший всеросійський з’їзд викладачів математики 

(1911 р.), що зібрав більше тисячі вчителів з усіх навчальних округів Російської 

імперії. Це забезпечило можливість розвитку подальших інформаційних контактів 

між провінцією та столичними освітніми центрами (Вершинин, 2005). 

Популярність Педагогічного музею військово-навчальних закладів сприяла 

відкриттю педагогічних музеїв у навчальних округах Росії з метою допомоги 

вітчизняному народному вчителю у вдосконаленні його професійної майстерності. 

Розвиток у пореформений період земської школи привів до появи на початку 

XX століття системи земських педагогічних музеїв, діяльність яких здійснювалася 

за двома основними напрямами – організація стаціонарних навчально-методичних 

виставок наочних посібників і формування колекційного фонду посібників для 

тимчасового користування. Фонд тимчасового користування став у нагоді 

вчителям віддалених сільських шкіл, які активно послуговувалися ним упродовж 

усього навчального року. В канікулярний час для вчителів на основі постійної 

експозиції організовувалися літні педагогічні курси (Новицкий, 1915). 

У віддалених регіонах Росії педагогічні музеї перебрали на себе роль 

загальнодоступних просвітницьких центрів. Музеї сприяли ліквідації 

неписьменності серед населення Росії, пропонували людині будь-якого віку і будь-

якого рівня навчання залучатися в освітній процес. Така концепція співзвучна 

сучасній доктрині безперервної освіти, що проголошує право людини вчитися 

протягом усього життя.  
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Методика організації та діяльності провінційних педагогічних музеїв 

ґрунтувалася на досвіді Педагогічного музею військово-навчальних закладів. 

Система комплектування та подальшого використання пересувного музейного 

фонду була відпрацьована в рамках Пересувного музею наочних посібників, 

організованого групою петербурзьких учителів-ентузіастів у 1892 р. (Барсков, 

1914). 

У 1918 р. Наказом народного комісара військових справ Педагогічний 

музей військово-навчальних закладів був переданий у ведення Наркомосу РСФСР і 

став називатися Центральним педагогічним музеєм. У 1920 р., після злиття музею з 

Експертною Палатою наочних навчальних посібників, заснованою в жовтні 

1918 року, він одержав назву Всеросійський Педагогічний музей (Ванюшкин, 

2013). 

У 1924 р. на базі Педагогічного музею, Педагогічного та Екскурсійного 

інститутів був організований Державний інститут наукової педагогіки, в якому 

відкрили кабінети з різних дисциплін із найбагатшими колекціями наочних 

посібників, а також майстерні для їх виготовлення. Інститут мав кабінети методики 

еволюційного вчення, ботаніки, зоології. При кабінеті фізики працював музей з 

історії фізичних приладів та викладання фізики в школі. У кабінеті математики 

було представлено зразки вітчизняних і зарубіжних наочних посібників з 

математики, а кабінет російської мови разом із колекцією наочних навчальних 

посібників дореволюційної школи вміщував багато посібників, створених 

радянськими методистами. В Інституті також був кабінет педагогіки та історії 

педагогіки. Крім штатних співробітників у роботі інституту на добровільних 

засадах брали активну участь учителі, створювався громадський актив (Ванюшкин, 

2013).   

У другій половині 1930-х років, коли в рамках Міністерства народної освіти 

СРСР почали створюватися обласні та міські інститути підвищення кваліфікації 

вчителів, деякі з педагогічних музеїв увійшли до складу нових установ. Так, 

Київський міський інститут удосконалення вчителів розташувався в будівлі 

Педагогічного музею, отримавши у своє користування весь музейний фонд 

(Никитин, 1995).  

У 1938 р. Педагогічний музей військово-навчальних закладів увійшов до 

складу створеного Ленінградського міського інституту вдосконалення вчителів. 

Таким чином, Педагогічний музей військово-навчальних закладів упродовж 

53 років слугував зразковим науково-методичним центром, що поширював 

найкращі досягнення російської педагогіки та психології (Ванюшкин, 2013). 

Навколо Музею концентрувалися видатні вчені, педагоги, психологи, просвітителі 

та громадські діячі країни. В музеї розроблялися та здійснювалися загальноосвітні 

та просвітницькі програми практично для всіх верств населення Санкт-Петербурга. 

Педагогічний музей був архетипом універсальної університетської післядипломної 

підготовки, з якої пізніше виросла вся система підвищення педагогічної 

кваліфікації. 
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Додаток П 

Лекторська майстерність професорів університетів 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

 

У період пошуку та осмислення перспектив розвитку вищої школи цілком 

зрозумілим є звернення до історичних традицій вищої освіти. Проблема 

педагогічної майстерності та специфіки викладацької роботи в університетах 

другої половини XIX – початку XX ст. набула актуальності у зв’язку зі створенням 

професорами російських вищих закладів освіти власних методичних систем. 

Російська професура сприяла формуванню нового типу особистості, нових 

культурних зв’язків, актуалізувала в суспільстві ідеї свободи особистості, творчості 

та моральної відповідальності. Викладацька робота оцінювалася професорами як 

унікальна та неповторна праця, що виховувала молодого вченого, впливала на його 

розум і почуття з метою особистісного розвитку та підготовки до самостійної 

професійної діяльності. В сучасних умовах, коли виникла необхідність підвищення 

ролі викладача як педагога, визначення особливостей викладацької діяльності 

професорів університетів дореволюційного періоду, осмислення історичного 

шляху, пройденого вищою школою, вивчення практичного досвіду, накопиченого 

професорсько-викладацьким складом університетів Росії XIX – початку XX ст., є 

дуже актуальним. 

У дослідженнях істориків педагогіки М. Богуславського (1987a), 

Ю. Ємельянова (1989), Г. Корнетова (1995), Ф. Петрова (2002), та інших вчених 

висвітлено окремі проблеми дореволюційної університетської освіти. Мемуарні 

джерела сучасників досліджуваного періоду О. Кізеветтера (1902), П. Мілюкова 

(1990), С. Платонова (1921), Б. Чичеріна (1929) та ін. дозволили об’єктивно 

охарактеризувати лекторську майстерність викладачів університетів 

дореволюційної Росії. А. Дістервег (1956) вважав, що ніхто не може дати іншому 

того, чого не має сам: так, не може розвивати, виховувати й навчати той, хто сам не 

розвинений, не вихований, не освічений. Варто зазначити, що більшість професорів 

Московського та Санкт-Петербурзького університетів були видатними майстрами 

педагогічної справи: за роки своєї професійної діяльності вони створили 

індивідуальну, неповторну систему викладання і запам’яталися своїм студентам не 

лише як блискучі науковці, а й як талановиті викладачі. За свідченням 

С. Платонова (1921), науковий рівень лекцій професорів університету був досить 

високим: своїми знаннями зі студентами ділилися визнані корифеї історичної 

науки не лише російського, а й світового рівня. Висока якість викладання 

підтримувалася традицією університетів та адміністративними вимогами, згідно з 

якими до читання лекцій допускалися лише викладачі, що мали вчений ступінь. 

Російська наука не мала тривалої історичної традиції, оскільки в Російській 

імперії набагато пізніше, ніж у Європі, з’явилися університети. У середині ХІХ ст. 

серед російських професорів залишався високий процент запрошених із 
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закордонних університетів іноземних викладачів (цей процес  розпочався ще з 

другої половини ХVІІІ ст., коли своїх наукових кадрів у Росії не вистачало), а 

власне російська  професура як соціальна спільнота зародилася лише в кінці 

XVIII – на початку XIX ст. 

Роль професорів у розвитку російської культури та педагогічної 

майстерності була надзвичайно великою і мала просвітницьке та науково-

педагогічне значення. Варто зазначити, що в другій половині ХІХ ст. зростає 

авторитет російської науки, з’являється «вчений стан» – професори, які становлять 

найбільш активну частину інтелектуальної еліти країни, а їх наукові школи 

отримують не лише загальноросійське, а й світове визнання. Протягом цього 

історичного періоду в Росії проводять міжнародні наукові з’їзди, а російських 

учених обирають почесними членами європейських Академій і наукових товариств 

(Дело о профессорах, 1898; Дело об установлении, 1898).  

Починаючи з 1804 р. відповідно до положень «Табелі про ранги» за кожним 

ученим закріплювавсяґ певний клас. Згідно із цим документом, професори 

посідали певне місце в загальній ієрархії чиновництва. Ректори вищих навчальних 

закладів мали чин дійсного статського радника, що відповідало ІV рангу, 

ординарні та екстраординарні професори мали чин статського (V ранг) і колезького 

(VІ ранг) радника, а це давало право на спадкове дворянство (Рождественский, 

1902).  

Друга половина ХІХ ст. в системі функціонування російських університетів 

позначена новими формами та методами викладання, що зумовлювалося появою 

молодих талановитих професорів (Дело о вознаграждении профессоров, 1898;  

Дело о разрешении представлять, 1898). Серед учених Московського та Санкт-

Петербурзького університетів у цей період було чимало видатних науковців. 

Досить помітним виявився вплив, здійснений ученими-педагогами українського 

походження. Московський та Санкт-Петербурзький університети значною мірою 

зазнали української культурно-освітньої експансії: в них працювали уродженці 

Полтавської губернії філософ і педагог П. Юркевич, професор П. Редкін, доктор 

філософії, професор Р. Тимківський, уродженець Катеринославщини, ординарний 

академік Санкт-Петербурзької академії наук, професор О. Лаппо-Данилевський 

(Дело об утверждении профессоров, 1898). Наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. розпочав 

професорську діяльність уродженець Чернігова, вихованець історико-

філологічного факультету Санкт-Петербурзького університету С. Платонов. Він 

захистив докторську дисертацію в університеті Св. Володимира в Києві (1899 р.), а 

його офіційними опонентами були професори В. Іконніков та О. Лаппо-

Данилевський (Дело о разрешении защищать диссертацию, 1898; Соловьев, 1913).  

Наукова діяльність професорів була тісно пов’язана із щоденною 

викладацькою роботою, що для багатьох з них стала невід’ємною частиною життя. 

Так, видатний учений, один із засновників російської експериментальної 

психології, доктор філософії М. Грот (1911) (1852–1889 рр.), ординарний професор 

Ніжинського історико-філологічного інституту (1880 р.), ординарний професор 
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Московського університету з 1886 р., який не залишав свою викладацьку діяльність 

до останніх років життя, писав, що був морально хворий, ослабшав і втратив 

бадьорість духу внаслідок побоювання, що його вчена кар’єра буде розбита 

необхідністю покинути професуру (Волков, Куликова, & Логинов, 2006). 

Українська дослідниця М. Бойправ (2002) в монографії «М. Я. Грот: психологічні 

погляди та освітня діяльність» пише про те, що професор пробуджував 

самостійність думки, підкреслюючи критичну гостроту, вчив терпеливості, був 

завжди готовий прийти на допомогу, виявляв немало безпосередньої підтримки 

студентам, не одноразово виступав самовіддано їх палким захисником (Бойправ, 

2002, с. 23). 

Із архівних джерел дізнаємося, що читання лекцій було найважливішою й 

обов’язковою частиною педагогічної діяльності професорів (Дело о поручении 

чтения лекций, 1898). Вони готувалися досить ретельно, прагнучи донести до 

слухачів найактуальніші наукові знання. Більшість лекторів намагалися не читати 

двічі одні й ті самі теми, а складали на кожен навчальний рік новий лекційний 

курс. Дехто писав повний текст лекцій дослівно, інші обмежувалися лише тезами 

(Обозрение преподавания на историко-филологическом, 1898). Як згадували 

вихованці, крім безумовної лекторської майстерності, майже всіх професорів 

відрізняла широка ерудиція, філософське осмислення наукових проблем і глибина 

аналізу, що успішно демонструвалося на лекціях. Значну частину викладацького 

складу становили всебічно обдаровані особистості, а це, у свою чергу, привертало 

до них молодь. У ставленні до студентів більшість професорів були тактовними та 

доброзичливими, щиро зацікавленими в успіхах студентів, що робило їх 

неймовірно привабливими; хотілося спілкуватися з ними, слухати та наслідувати їх 

(Соловьев, 1913; Петров, 2002). 

У другій половині ХІХ ст. Московський та Санкт-Петербурзький 

університети стали науковими та культурними центрами Російської імперії, де 

працювали найкращі науково-педагогічні кадри держави (Дело о защищении 

диссертаций, 1898). Серед професорів Московського університету в цей 

історичний період було чимало видатних учених: В. Гер’є, Т. Грановський, 

Ф. Буслаєв, П. Виноградов, М. Корелін, 

В. Ключевський, П. Редкін, С. Соловйов, 

Р. Тимківський, М. Тихонравов, П. Юркевич та ін. 

Викладацьку майстерність вони трактували як 

мистецтво втілювати гармонію думки та слова, що 

забезпечує активне сприймання змісту лекції та 

розвиває самостійне творче мислення студентів.  

Одним із відомих учених, громадських діячів і 

лекторів першої половини XIX ст. був Тимофій 

Миколайович Грановський (1813–1855 рр.). Він 

блискуче володів ораторським мистецтвом, а його 

лекції завжди ставали значною подією для студентів, 
Т. Грановський 
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які оцінювали не лише розум видатного вченого, науковість викладання та 

лекторську майстерність, а й щирість переконань, відвертість і благородний спосіб 

думок професора. Лекторська майстерність Т. Грановського була відома за межами 

Московського університету (Станкевич, 1897). Так, М. Костомаров (2011) свого 

часу називав професора Харківського університету М. Луніна, який, на його 

погляд, був одним з найкращих професорів всесвітньої історії, «харківським 

Грановським» (с. 22). 

Т. Грановський вважав провідним чинником лекторської майстерності 

вміння пробуджувати гру розуму, цінував простоту та природність викладення 

матеріалу. Його лекції відрізнялися свіжістю суджень, народжених у живому 

спілкуванні зі студентами, яким здавалося, що думки вченого виникали в процесі 

співтворчості, формувалися на їх очах і за їх участі. Т. Грановський писав 

М. Станкевичу, що він читає не по зошиту, а по детально розробленому конспекту, 

інакше ніяк не можна. Як видно зі спогадів його колишніх студентів, навіть 

найзавзятіші супротивники професора підкреслювали вишуканість, яскравість, 

виразність і простоту його мови, що ніколи не втрачала ясності, не спотворювалася 

незрозумілими термінами, мала особливу художню виразність. Письменник 

І. Тургенєв порівнював виступи Т. Грановського зі світлом, що не змінюючись у 

сутності своїй, проходить через прозорий кристал і грає живими фарбами 

(Станкевич, 1897). 

Лекції Т. Грановського впливали на студентів не лише актуальністю ідей, 

глибиною наукового аналізу кожної теми, а й особливим художнім талантом, 

розвиненою творчою фантазією, що захоплювала аудиторію. М. Станкевич (1897) 

зазначав, що за обмежений час бесіди професор умів декількома яскравими 

штрихами, художніми образами представити виразні та довершені історичні 

постаті віддаленої епохи. За точно дібраним словом аудиторія відчувала ставлення 

самого лектора до описуваних ним історичних подій. Яскрава мовна форма думки 

вченого допомагала слухачам робити точні висновки, що їх не нав’язував, а 

підказував сам оратор. Сучасники порівнювали лекторську майстерність 

Т. Грановського із творчістю великих акторів тієї епохи, оскільки характерною 

особливістю його риторичної майстерності було не читати, а жити на кафедрі, 

захоплюючи пристрастю власних думок і своїми почуттями аудиторію, як це 

робили видатні актори (Дело о стипендии при Московском, 1898).  

Проблема педагогічної майстерності й сама специфіка викладацької роботи в 

університетській аудиторії стали актуальними у зв’язку із розробкою професорами 

власних методичних систем. Для багатьох із них читання лекцій не було лише 

неемоційним озвучуванням навчального матеріалу. Викладацька робота 

оцінювалася прогресивними професорами як унікальна, неповторна праця, що 

виховувала молодого вченого, впливала на розум і почуття студента з метою його 

подальшого розвитку та підготовки до самостійної професійної діяльності.  

Варто зауважити, що за відсутності в той період достатньої кількості 

підручників і посібників професорська лекція виконувала функцію основного 
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джерела інформації, вдосконалювала знання студентів зі складних наукових 

питань. Перевага лекції полягала в її завершеності та цілісності сприйняття, 

дозволяла активізувати навчальну та пізнавальну діяльність студентів. Проведення 

університетської лекції вимагає від лектора високого рівня викладацької 

майстерності та наукової кваліфікації. Професори обирали для читання той чи 

інший курс, керуючись науковими міркуваннями, тому їх лекції відображали їх 

наукові інтереси, розкривали їх індивідуальність. В. Ключевський (1990c) так 

писав про педагогічну майстерність викладача: «У викладанні є багато 

індивідуального, особистого, що важко передати, а ще важче – відтворити. 

Вчитель – це проповідник, можна слово в слово записати проповідь, навіть урок. 

Читач прочитає записане, але власне проповіді та самого уроку не почує. У 

викладанні дуже багато означає спостереження і навіть наслідування» (с. 89). 

Психолого-педагогічні спостереження за викладацькою діяльністю 

професорів у роки свого навчання в університеті В. Ключевський (1990c) виклав у 

«Історичних портретах», де звертав увагу на те, що, на відміну від ученого, який 

записує свої думки й адресує їх публіці через уяву, для викладача важливо 

спілкуватися із живою аудиторією, яка присутня безпосередньо перед його очима і 

збуджує своєю увагою. В. Ключевський зазначав, що в аудиторії перед студентами 

має виступати передусім учений, і підкреслював, що лекції, які вплинули на розум, 

почуття і уяву студентів, не зникнуть безслідно.  

Серед найбільш важливих рис викладача університету студенти виділяли 

глибину наукових знань, широту кругозору, лекторський талант і викладацьку 

майстерність. До важливих критеріїв оцінювання було віднесено манеру вдягатися 

та говорити, а також ставлення до студента не лише як до учня, а й як до 

особистості. Студенти цінували простоту і товариськість професорів, самі 

ставилися до них з повагою та симпатією як до обізнаних у своєму предметі 

науковців і дуже ввічливих людей, поважали їх працю, виконання ними своїх 

обов’язків (Милюков, 1990).  

Одним із найкращих професорів 

Московського університету був Петро Григорович 

Редкін (1808–1891 рр.), випускник Московського та 

Дерптського університетів, професор Московського 

університету, професор і ректор Санкт-

Петербурзького університету, сенатор, Почесний 

опікун, член Державної Ради. П. Редкін народився в 

м. Ромни Полтавської губернії у дворянській 

родині. Із золотою медаллю закінчив Ніжинську 

гімназію вищих наук князя Олександра Безбородка 

(1820–1826 рр.), що прирівнювалася до класичних 

університетів. Перший випуск студентів Ніжинської 

гімназії вищих наук відбувся в червні 1826 р. в 

кількості 11 осіб, серед яких був і П. Редкін. Цього ж 
П. Редкін 
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року він вступив до Московського університету, де вирішив присвятити себе 

професорському званню. Кожен, хто хотів вступити до Дерптського 

професорського інституту, мусив скласти іспит при Петербурзькій Академії наук. 

Слухачів Професорського інституту направляли на стажування до закордонних 

університетів, після закінчення яких вони отримували посаду на кафедрі в одному з 

російських університетів, де мали прослужити 12 років. У Дерптському 

університеті крім юриспруденції П. Редкін вивчив німецьку та давні класичні мови, 

самостійно продовжував вивчення англійської, італійської й іспанської (Статьи и 

заметки о Редкине, 1891; Петухов, 1902). 

У 1830 р. П. Редкін призначений на службу до графа М. Сперанського і 

направлений за кордон, де слухав лекції Г. Гегеля з логіки та історії філософії у 

Берлінському університеті, що в той період був на вершині слави. За кордоном 

П. Редкін пробув до 1834 р., подорожуючи по Німеччині, Швейцарії та Італії. 

Повернувшись до Росії, витримав випробування комісії, що складалася з 

професорів і старших чиновників другого відділення «Власної ЇЇ Імператорської 

Величності канцелярії» при юридичному факультеті Петербурзького університету. 

Отримавши диплом доктора права (1835 р.), він був призначений на посаду 

викладача Московського університету (Русский биографический, 1896).  

Аналіз архівних матеріалів свідчить, що 7 вересня 1835 р. міністр народної 

освіти С. Уваров призначив викладачами юридичного факультету Московського 

університету трьох докторів законознавства, які пройшли підготовку при другому 

відділенні Власної Його Імператорської Величності канцелярії у Берлінському 

університеті, а саме: Сергія Івановича Баршева (1808–1882 рр.), Микиту Івановича 

Крилова (1807–1879 рр.) і Петра Григоровича Редкіна (1808–1891 рр.) (Аннин, 

1882).  

Цього ж року П. Редкін стає екстраординарним професором, а в 1837 р. – 

ординарним професором і отримує чин надвірного радника. Його щорічно 

затверджували інспектором приватних навчальних закладів Москви (1841–

1847 рр.). З липня 1842 р. по серпень 1843 р. з науковою метою для наочного 

ознайомлення з навчальною справою та судочинством Англії, Франції, Іспанії, 

Італії та Німеччини він був відряджений за кордон (О лицах, командированных 

Министерством,1864).  

Як учений П. Редкін сформувався в Московському університеті, де був 

одним з найбільш яскравих професорів-західників і першим у Росії 

пропагандистом філософії Г. Гегеля. Незважаючи на нетривалу професорську 

діяльність у Москві (1835–1848 рр.), він здобув широке визнання і став 

улюбленцем студентів. 

Спогади А. Афанасьєва (1860), Б. Чичеріна (1929) та ін. свідчать про те, що 

лекції П. Редкіна в Московському університеті були дуже популярні серед 

студентів і справляли на них позитивний вплив завдяки його професійній 

майстерності як лектора. Свої лекції професор постійно переробляв з метою 

вдосконалення. Як згадував А. Афанасьєв (1860), свою першу лекцію П. Редкін 
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розпочав з такого ораторського прийому, як риторичне запитання, а потім сам 

відповів на нього і закінчив лекцію своєю улюбленою приказкою: «Все минеться, 

одна правда залишиться» (с. 145). Він читав із натхненням оратора, говорив 

швидко, любив виголосити пишну фразу, особливо після закінчення своєї лекції, 

На лекційних заняттях часто використовував іноземні слова, наприклад, 

індивідуальність, конкретність, абсолютність, абстракт тощо. 

Лекції П. Редкіна (1863a) поділялися на три частини, кожна з яких теж 

ділилася на три, й так далі, а це, у свою чергу, надавало їм строгого 

систематизованого вигляду, завжди оригінального та вишуканого. У передмові до 

лекцій, яка також ділилася на три частини, професор пояснював студентам назву 

науки, її методи, джерела, можливості та корисність, доводячи філософське 

положення «все, що можливе, – дійсне» (с. 151). У житті він був строгим 

формалістом. Якщо студенти не подавали йому конспекти лекцій у строк, то він у 

жодному випадку не брав навіть на другий день після терміну, а потім за 

відсутність конспекту ставив негативну оцінку. 

Т. Грановський писав про П. Редкіна: «Людина, яких не багато. Лекції його 

про філософію права є ґрунтовнішими за Гансові. У поезії нічого не розуміє, між 

тим у нього поетична натура. Живе оригінально: майже ніде не буває, працює 

цілий день. Добрий з добрих» (Станкевич, 1897, с. 308).  

Університетським професорам були притаманні такі загальногромадянські 

риси, як широкий світогляд, принциповість і стійкість переконань, громадянська 

активність і цілеспрямованість, толерантність, гуманізм і оптимізм, високий рівень 

відповідальності та працелюбність, усвідомлення суспільного значення своєї праці.  

Одним із видатних професорів Московського університету був філософ, 

психолог і педагог Памфіл Данилович Юркевич 

(1826–1874 рр.), який народився на Полтавщині в 

сім’ї священика. Вищу освіту здобув у Київській 

духовній академії, де й розпочав свою викладацьку 

діяльність, сформувався як філософ, педагог, на все 

життя зберігши повагу та вдячність до своїх 

учителів (Юркевич, 1888).  

Згідно з архівними матеріалами, у 1861 р. 

П. Юркевич переїхав до Москви і очолив кафедру 

філософії Московського університету (О 

перемещении ординарного профессора, 1861; Дело о 

дозволении ординарнорному, 1863). За словами 

Г. Шпета (1922), у Російській імперії П. Юркевич 

виявився єдиним достатньо філософськи 

підготовленим, щоб зайняти без попереднього закордонного відрядження 

університетську кафедру. За свідченням його учнів – В. Ключевського (1990c), 

Д. Тихомирова (1907), П. Юркевич мав фундаментальний рівень освіти, вільно 

володів іноземними мовами, постійно займався самоосвітою, саморозвитком і 

П. Юркевич 
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самовдосконаленням. Крім курсу історії філософії він читав логіку, психологію та 

педагогіку, які вважав складовими філософії (О поручении ординарному 

профессору, 1866). Професор обстоював думку, що філософія розвиває критичне 

мислення, поширює творчий потенціал фахівця, звільняє його від застарілих 

стереотипів, що гальмують подальший розвиток науки та культури. На думку 

П. Юркевича (1888), філософія забезпечує цілісність освіти, єдність морального 

життя, мислення та практичної діяльності фахівця. У Москві філософська програма 

П. Юркевича поступово переросла у філософсько-педагогічну. Саме він був 

ініціатором запровадження курсу педагогіки на всіх факультетах університету, 

аргументуючи тим, що випускники повинні мати можливість професійно 

займатися педагогічною діяльністю. 

Одночасно з роботою в Московському університеті професор читав 

систематизований курс педагогіки в учительській семінарії військового відомства. 

Його педагогічний доробок становлять твори «Читання про виховання» (1865 р.), 

«Загальні основи методики» (1865 р.), «Курс загальної педагогіки з додатками» 

(1869 р.), де наведено характеристику майстерності вчителя (Письмо Юркевича 

Памфила, 1873). П. Юркевич вважав, що володіти мистецтвом мовлення може 

лише той учитель, який здатний художніми описаннями та розповідями пробудити 

в учнів почуття, розширити їх кругозір. Мовлення вчителя має бути цілісним і 

чітким, гармонійним (Лавриненко, 2009, с. 28).  

Саме в московський період з’явилися праці П. Юркевича «Ідеї та факти з 

історії педагогіки» (1870 р.), «Майбутнє звукової методи» (1872 р.). Педагог 

підкреслював, що вихователь-майстер повинен уміти поступово розвивати 

пізнавальні здібності своїх вихованців і використовувати різноманітні методи 

педагогічного впливу. За правилами П. Юркевича (1869), які він склав для 

наставника-вихователя, навчання має бути цілеспрямованим, свідомим, 

змістовним, враховувати особистісні здібності учнів, оскільки кожен досягає 

загальної мети індивідуальними засобами. Як свідчать архівні джерела, 

П. Юркевич помер у 1874 в м. Москві і був похований у Свято-Данилевському 

монастирі (О смерти ординарного профессора, 1874). 

В. Ключевський (1990с) так відгукувався про лекції П. Юркевича: «… лекції 

П. Юркевича щоразу відвідують не лише студенти, а й інші зацікавлені особи: 

опікун нашого університету генерал-губернатор, ректор Альфонський, 

Сергієвський, священик Преображенський та інші професори. Сергієвський навіть 

залишає свою лекцію у вівторок, оскільки вона збігається з лекцією П. Юркевича. 

Його лекції викликали велику зацікавленість у слухачів… Уявіть собі. Аудиторія 

переповнена студентами та стільцями для «високих» відвідувачів. Після кожної 

лекції залишається таке чітке уявлення про все прочитане, що вистачає лише 

незначних зусиль, щоб потім мати можливість відтворити весь хід думок. Таке 

ясне, діалектичне, послідовне викладання П. Юркевича» (с. 531).  
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Мистецтвом мовлення гарно володів Микола 

Савович Тихонравов (1832–1893 рр.), лекції якого 

вирізнялися дивовижною за красою та влучністю 

літературною російською мовою. М. Тихомиров 

взагалі був прекрасним оратором. Саме його вміння 

вибудовувати виступ так, щоб «краса кожної фрази 

поєднувалася з глибокою обдуманістю сказаного 

для студентського загалу», допомагало цьому 

вченому не лише на професорській кафедрі, а й на 

посаді ректора, де йому доводилося «приборкувати» 

студентські зібрання. За спогадами 

О. Веселовського (1908), мова М. Тихонравова була 

ясною, образною, змістовною, вільною від 

декламаційних прикрас, сильно впливала на слухачів. Він міг тримати в полоні 

будь-яку аудиторію. М. Тихонравову хотілося, щоб студенти неодмінно писали 

курсові твори за старовинними рукописними книгами, які знаходилися в квартирі 

професора, тому в розпорядження студентів були надані кращі кімнати його 

ректорської квартири.  

За певним розкладом у квартирі професора всі парадні покої були заставлені 

столами, за якими сиділи студенти. Перед ними лежали фоліанти старовинних 

рукописних книг, письмове приладдя та зошити. Під час занять у будинку панувала 

вражаюча тиша, що сприяло роботі. Студенти заглиблювалися в пам’ятки 

літературної старовини, власноруч придбані М. Тихонравовим. Підсумком занять 

ставали курсові твори, написані за рідкісними першоджерелами. Один з учнів 

М. Тихонравова згадував наукову щедрість свого вчителя: професор ділився своїми 

знаннями навіть із тих питань, що цікавили його особисто, про кожен знайдений 

новий науковий факт доповідав студентам на лекції (Архаргельский, 1894).  

Найпопулярнішими лекторами історико-філологічного факультету 

Московського університету були С. Соловйов, професор російської історії (з 

1845 р.), В. Гер’є, професор загальної історії (з 

1868 р.), і В. Ключевський, наступник С. Соловйова 

на кафедрі російської історії (професор з 1882 р.). 

Лекторська манера кожного університетського 

викладача відрізнялася унікальністю. На думку 

В. Ключевського, університетська лекція лише тоді 

є вдалою, коли у пропонованому матеріалі поєднані 

схема історичного процесу, наочні приклади, що 

підкріплюють цю схему, та емоційно-особистісне 

викладення відомостей, що має впливати на 

емоційну сферу слухачів і сприяє більш глибокому 

засвоєнню студентами навчальної інформації 

(Богословский,  1987b). 

М. Тихонравов 

С. Соловйов 
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Лекторська майстерність Сергія Михайловича Соловйова (1820–1879 рр.)  

формувалася впродовж тривалого часу й оцінювалася студентами в різні роки його 

педагогічної діяльності по-різному Лекції досвідченого на той час викладача 

носили суто академічний характер. В. Ключевський (1959) у промові (1895 р.), 

присвяченій викладацькій діяльності С. Соловйова, описував лекторську манеру 

свого вчителя, підкреслюючи, що «…він говорив з кафедри, а не читав, говорив 

так, що його легко було записувати, говорив уривчасто, неначе краяв свою думку 

тонкими скибочками, не розплющуючи очі» (с. 67–89). Становить інтерес і надана 

В. Ключевським характеристика С. Соловйова як викладача: професор і вчений у 

його особі становили нерозривну єдність; мова його була логічною й ясною, у 

лекціях «слово було завжди на зріст думки». Звучання ораторської струни в мові 

С. Соловйова не зачіпало й не полонило, не впливало на почуття та уяву – воно 

примушувало міркувати. З кафедри чули не лише професора, який читає в 

аудиторії, а й ученого, що розмірковує вголос у своєму кабінеті» (Ключевский,  

1959).  

С. Соловйов був досить ерудованою особистістю, мав гарні знання з 

географії, історичних і політичних наук. В. Ключевський (1959) писав, що його 

лекції нагадували діалог зі студентами, неначе розмовляла людина надзвичайно 

обізнана, яка впорядкувала всі свої знання в цілісний світогляд. За свідченням 

В. Ключевського, лише курс корифея науки С. Соловйова чинив на студентів 

сильний методологічний вплив, пробуджував їх мислення. У слухачів залишалося 

враження, що вони не лише дізнаються про нове, а й навчаються разом із 

професором. Глибоко особистісне осмислення матеріалу дозволяло професору 

представити слухачам цілісний лекційний курс. В. Ключевський (1959) звертав 

увагу на те, що необхідно завжди пам’ятати, що «там, де слово слугує 

посередником між людьми, а у викладанні особливо, не можна як переговорити, 

так і недоговорити», тому викладачу потрібне почуття міри й такту, здатність 

співвіднести художність і науковість, не поступившись ані тим, ані іншим». З 

іншого боку, мова лекції має бути простою та доступною, що дозволить слухачам 

краще зрозуміти і запам’ятати матеріал. Уміння викладати свої думки чіткою, 

простою, ясною та доступною мовою є підтвердженням того, що викладач добре 

знає свій предмет, оскільки «хитро пишуть тільки про те, чого не розуміють» (с. 84, 

197, 241). 

Неабиякий успіх у студентів здобув С. Соловйов у перший навчальний рік 

своєї викладацької діяльності (1845–1846 рр.). Узагальнені матеріали лекційного 

курсу цього періоду потім склали його докторську дисертацію. О. Афанасьєв 

(1860) зазначає, що викладацький дебют С. Соловйова був блискучим, лекції його 

відрізнялися і свіжістю погляду, і повнотою фактів. Так само високо оцінив 

початок викладацької та наукової діяльності С. Соловйова професор 

Т. Грановський: «Ми всі вступили на кафедри учнями, а Соловйов вступив уже 

майстром своєї науки» (Станкевич, 1897, с. 68). Схоже враження залишили лекції 
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С. Соловйова на Б. Чичеріна (1929): «Викладання було ясним, розумним і живим. 

Нас вражали нові погляди, майстерні нариси» (с. 51).  

Колишні студенти згадували молодого викладача С. Соловйова як дуже 

лояльного екзаменатора. Б. Чичеріну він поставив відмінну оцінку, навіть не 

дослухавши його, і аргументував її так: «Я знав вас як хорошого студента, бачу, що 

ви знаєте таку подробицю, чого ж більше?» (Чичерин, 1929). К. Бестужев-Рюмін 

зауважував, що лекції професора С. Соловйова не були блискучими, а складалися з 

короткого фактичного нарису, прототипу його навчальної книги: «Поважаючи його 

знання, ми, хоча і знайомі були з його дисертаціями, мало цінували його талант…» 

(Майков, 1990, с. 49).  

Багато сучасників відмічали досить важкий, суворий характер С. Соловйова, 

що проявлявся в його викладацькій манері: студенти його не любили і вважали 

гордієм, проте ставилися до нього шанобливо. З роками в лекціях Соловйова 

з’явився схематизм, викладення матеріалу стало більш сухим, і у студентів навіть 

виникало припущення, що він не готується до лекцій. Лекції професора не 

відрізнялися особливою емоційністю, але у студентів викликали великий інтерес. 

Соловйов завжди читав стисло, по-діловому, «сухо, ніколи не одушевляючись», не 

вдавався до прийомів ораторського мистецтва ні в студентській аудиторії, ні під 

час публічних виступів (Худяков, 1930). Проте це нітрохи не применшувало того 

впливу, який його лекції мали на слухачів. Так, наприклад, В. Ключевський (1959) 

говорив про лекції свого учителя, що за живе зачіпає його здорова, критична 

думка, іноді не чужа найтверезішій поезії. Крім того, С. Соловйов був відомий як 

найбільш пунктуальний професор в університеті. Він не дозволяв собі пропускати 

лекції навіть через хворобу або сімейні свята, ніколи не запізнювався на лекції, 

завжди входив в аудиторію хвилина в хвилину, так що студенти перевіряли 

годинник, коли він починав свою лекцію. 

Особливістю хорошої університетської лекції була нерозривність теорії та 

фактів. В. Ключевський (1959) відмічав важливий методичний прийом свого 

вчителя – підсилення ідей фактами. Саме поєднання емпіричного та теоретичного 

матеріалу сприяло розвитку інтересу студентів до предмета, формувало навички 

дослідницького мислення: «Думка учнів не лише пробуджувалася, а й 

формувалася, не відчуваючи на собі тиску вчительського авторитету: здавалося, що 

нам самим спадало на думку те, що нам обережно підказувалося» (с. 79). 

Характеризуючи ставлення до студентів, варто зазначити, що С. Соловйов 

був одним з небагатьох професорів, хто тримався з ними ввічливо, але 

відсторонено. У себе вдома нікого не приймав і всі навчальні питання вважав за 

краще вирішувати в стінах університету. Це пояснювалося не гордовитістю 

характеру або зневагою до молоді, а його зайнятістю в університеті. Він був 

професором, деканом, ректором, що не залишало часу на дружнє спілкування зі 

студентами, до того ж людиною досить замкнутою і стриманою у прояві почуттів.  

Незважаючи на активну викладацьку, громадську й адміністративну 

діяльність, протягом тридцяти років С. Соловйов щоденно працював над «Історією 
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Росії», друкуючи щороку по одному тому. Б. Чичерін (1929) писав, що життя 

Соловйова – це життя, присвячене думкам, праці, улюбленому університету, життя 

чисте, повне і ясне. Росія може їм пишатися.  

Одним з найяскравіших творчих людей Росії другої половини XIX ст. був 

учень С. Соловйова, історик Василь Осипович Ключевський (1841–1911 рр.), 

видатний ритор, один з найпопулярніших лекторів 

Московського університету, якого визнавали 

передусім як майстра імпровізації. Сучасники 

вважали його талановитим до геніальності, називали 

лектором-чаклуном, самородком російської науки, у 

якого сила наукової думки поєднувалася з 

майстерністю викладення та артистичністю 

мовленнєвого стилю. Лекторський талант 

В. Ключевського в лічені хвилини привертав до 

нього слухачів, розгортаючи перед ними події та 

образи минулих епох. Враження від його лекцій 

посилювалося ще й тим, що зовнішність невисокої, 

сухорлявої, трохи згорбленої людини, яка говорила 

тихим голосом і заїкаючись, різко контрастувала з емоційною наповненістю його 

виступів (Богословский, 1987b).  

О. Кізеветтер (1902) так згадував атмосферу, почуття та емоції, що виникали 

на лекціях В. Ключевського: «Кожну середу та суботу велика аудиторія набивалася 

вщент, вище за будь-яку міру. Обливаючись потом і тиснучи один на одного, 

студенти терпляче вистоювали до дзвінка; таке велике було бажання не пропустити 

лекції Ключевського. … Насилу протискуючись крізь густий натовп студентів, до 

кафедри став наближатися якось бочком, немов крадькома і за щось чіпляючись, 

невисокий брюнет з невеликою гострою борідкою клином. На мить на нас 

поглянули через окуляри прекрасні чорні очі. Через декілька секунд зазвучав 

тихий, вкрадливо м’який голос, з надзвичайно характерними, дещо співучими 

переливами, завдяки яким майже кожне слово подавалося зі своєю особливою 

інтонацією…» (с. 218). За спогадами О. Кізеветтера (1902), в особі 

В. Ключевського органічно поєднувалися глибокий учений, тонкий художник 

слова і натхненний лектор-артист. В. Ключевський мав унікальну здатність до 

перевтілення. Як талановитий актор вживається у створюваний ним образ, так і 

Ключевський жив у тій епосі, про яку розповідав своїм слухачам. Професора 

оточували його прихильники – студенти, колеги, діячі літератури та мистецтва, 

яким він допомагав у створенні історичних образів. Він підкреслював, що 

викладачам слово дане не для того, щоб приспати свою думку, а щоб збудити чужі. 

Авторитет В. Ключевського як професора був високим не лише серед 

студентів, а й серед колег. М. Любавський згадував, що Василь Осипович 

спустошував інші аудиторії і читати з ним в одну годину ставало майже 

немислимим. Дивовижною була і мова Василя Осиповича, тиха і плавна, з 

В. Ключевський 
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невеликими паузами, що дозволяли йому сконцентрувати увагу студентів на 

найважливіших тезах, при цьому надзвичайно жива, своєрідна, красива, з виразною 

інтонацією. Лекції професора запам’яталися як абсолютно неповторні, унікальні, 

сповнені тієї привабливості, завдяки якій він уловлював душі студентів і змушував 

полюбити історію рідної країни (Милюков, 1990). М. Богословський (1987b) 

зазначав, що В. Ключевський вражав своїх слухачів зваженістю, вивіреністю та 

математичною точністю фраз, слів і визначень. За спогадами М. Богословського 

(1987b), професор так само вміло, з надзвичайним мистецтвом знайомив студентів 

не лише з перебігом своєї думки, а і з процесом спостережень та висновків, 

наводячи яскраві, переконливі, конкретні приклади й опускаючи дрібні деталі, що 

заважали цілісному осмисленню матеріалу: «Спостереження цієї розумової роботи, 

зіткнення з нею і участь у ній якось прояснювало власну думку, витончувало її 

роботу, виховувало її. З лекції Ключевського завжди, бувало, повертаєшся з 

новими знаннями, що їх на ній отримав, але – що набагато важливіше – 

відчувалося, що з неї йдеш, ставши розумнішим, ніж прийшов» (с. 69). Як 

підкреслював В. Ключевський, університетська лекція повинна містити в собі 

цілісний погляд на науковий предмет, знайомити студентів не лише з фактами, а й 

з історіографією предмета або теми, з основними ідеями та узагальненнями.   

Серед професорів Московського університету розглядуваного нами періоду 

талановитим ученим і непересічним лектором був Володимир Іванович Гер’є 

(1837–1919 рр.), який мав прекрасну класичну освіту, володів кількома іноземними 

мовами, а також критичним методом, опанованим у 

процесі тривалої праці під керівництвом німецьких 

професорів. В. Гер’є завжди давав яскраве й чітке 

уявлення про предмет викладання. Лекції читав 

просто, без зайвих жестів, літературно, помірковано, 

виразно і ясно викладаючи свої думки. Як зазначав 

О. Кізеветтер (1902), курси В. Гер’є мали особливу 

користь для першокурсників, оскільки, незважаючи на 

деяку старомодність, були складені «педагогічно». За 

свідченням студентів, викладення дисципліни 

здійснювалося «логічно й методично», але професор 

мав манеру, що впливала на слухачів як снодійне, і це 

був єдиний недолік його надзвичайно змістовних і 

цікавих лекцій.  

Проте В. Гер’є ніколи не був популярним серед студентів. Його боялися і не 

любили через суворість. Професор був відомий як найвимогливіший екзаменатор, 

проте його вимоги завжди були справедливі, розумні, точно визначені. Починаючи 

з першого курсу, він намагався виховати і дисциплінувати студентів. Дуже не 

любив, коли запізнювалися на лекції і входили, стукаючи ногами, навіть одного 

разу зірвався, прочитавши нотацію. В. Гер’є, як людину зібрану, вимогливу до себе 

В. Гер’є 



78 

та інших, дратували недобросовісність, претензії та неохайність студентів (Волков, 

Куликова, & Логинов, 2006).  

Одним із найвідоміших і найпопулярніших 

професорів Московського університету був учень 

В. Гер’є, професор загальної історії М. Корелін 

(1896) (1855– 1899 рр.), який критично ставився до 

власних педагогічних здібностей. На сторінках 

свого щоденника професор відзначав, що педагогія 

у нього слабка в багатьох відношеннях, недостатньо 

потрібних знань, педагогічна дія відбувається 

недбало, лекції зі старих конспектів читаються 

погано. Дві лекції не продумані й погано прочитані, 

що спричинило зменшення кількості студентів в 

аудиторії. Тому на підготовку до лекційних занять 

йому доводилося витрачати багато часу та сил, ретельно обмірковувати та 

записувати все, про що говоритиме з кафедри. Проте завдяки постійному 

самовдосконаленню М. Корелін зміг досягти високого рівня лекторської 

майстерності. Через деякий час у своїх записках він з радістю повідомляв, що 

студенти слухають його лекції охоче і нарешті в нього виробилася гарна манера 

читати. За спогадами сучасників, аудиторія, де читав М. Корелін, завжди була 

заповнена слухачами, яким імпонували цікавий, завжди доступний зміст його 

лекцій, доброзичлива манера спілкування зі студентами, серйозне ставлення 

професора до педагогічної справи (Цыганков, 2016).  

Наукову та педагогічну діяльність професори сприймали як «священну 

місію». Це була щочасна праця над книгами, статтями, робота в архівах, музеях, 

наукових товариствах. М. Корелін наприкінці кожного місяця підбивав підсумки 

своєї діяльності, записуючи години, відведені ним для наукової та педагогічної 

діяльності. 

Найпопулярнішим лектором Санкт-

Петербурзького університету був Костянтин 

Миколайович Бестужев-Рюмін (1829–1897 рр.), 

талановитий учений, відомий критичним розумом і 

гострою спостережливістю. К. Бестужев-Рюмін не 

був блискучим оратором, його лекції проходили у 

формі бесіди. Стоячи за кафедрою, він не читав, а 

розмовляв, не зважаючи на форму своєї мови, 

віддавався бесіді настільки, що забував про 

оптимальне місце розташування, майже всім 

корпусом припадаючи до кафедри, заносячи ногу на 

крісло, іноді обходив кафедру довкола. У лекціях 

К. Бестужева-Рюміна було багато життєвих 

подробиць, побутових рис, особистих спогадів, 

М. Корелін 

К. Бестужев-Рюмін 
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навіть анекдотів. Завдяки цьому перед студентами, що слухали професора, 

поставав живий образ історичної постаті (Майков, 1900).  

Професор, що творив педагогічну дію перед студентами, був для них 

науковцем, який не лише вільно орієнтувався в усіх сферах гуманітарних знань, а й 

умів залучати студентів у тонкощі вченої полеміки. Він знайомив студентів зі 

станом науки, демонстрував усе те, що мало цінність у російській історіографії, 

навчав любити знання, захоплював аудиторію привабливістю праці вченого. 

Лекторська майстерність К. Бестужева-Рюміна дарувала студентам відчуття 

причетності до «вченого братства», дія професора поставала в «ореолі духовного 

подвижництва і надихала на вище духовне задоволення» (Майков, 1900). На думку 

С. Платонова (1922), К. Бестужев-Рюмін був не лише найкращим, але єдиним свого 

роду лектором, якій на своїх вихованців дивився як на паросток, у якого є корінь і 

якому потрібно тільки не заважати рости. Професор 

«обережно й стримано, іноді іронічно посміхаючись, 

але з незмінною доброзичливістю відгукувався на 

запити вченої молоді» (с. 38), пропонував теми для 

студентських наукових робіт, палко обговорюючи, 

критикуючи або схвалюючи зроблене, і лише в тому 

випадку, якщо його про це просили, але при цьому не 

любив вказувати. 

Одним з найталановитіших викладачів цього 

періоду був Павло Гаврилович Виноградов (1854–

1925 рр.), вихованець професора В. Гер’є, один із 

наймолодших професорів досліджуваного періоду. 

Варто зазначити, що його лекції були довершеними. 

Професор так майстерно подавав навчальний 

матеріал, що запам’ятовувалися кожна фраза. За спогадами М. Богословського та 

О. Кізеветтера, лекції П. Виноградова були дещо складні для першого курсу, але 

змушували студентів підтягуватися і працювати розумово (Богословский, 1987a; 

Кизеветтер, 1902).  

Винятково неповторною була викладацька 

діяльність професора Санкт-Петербурзького 

університету Олександра Сергійовича Лаппо-

Данилевського (1863–1919 рр.), дійсного члена 

Імператорської Академії наук, почесного доктора 

права Кембриджського університету. Наукова 

діяльність О. Лаппо-Данилевського була нерозривно 

пов’язана з викладацькою діяльністю, яку він 

здійснював упродовж майже 30 років. Професора 

відрізняли науковий інтелект, глибокі знання, широка 

ерудиція, енциклопедична пам’ять, точне 

бібліографічне викладення матеріалу. В. Веретенніков 

П. Виноградов 

О. Лаппо-Данилевський 
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(1920) згадував, що О. Лаппо-Данилевський не був блискучим оратором, не збирав 

великих аудиторій, де слухачів приваблювала красива мова, образні висновки, 

блискучі дотепності. Особливістю лекційної майстерності професора стала 

науковість, цікавість, зрозумілість, складність для сприймання, що вимагало 

постійної уваги до кожного слова вченого. О. Лаппо-Данилевський проводив 

лекційні заняття, користуючись невеликими конспектами-замітками, що свідчило 

про його попередню підготовчу роботу, а це справляло на студентів величезне 

враження, оскільки вони не одержували готові теоретичні висновки, а ставали 

свідками й учасниками творчої наукової співпраці. Під час лекції студенти мали 

можливість доторкнутися до творчості професора, побачити процес народження 

тих чи інших наукових ідей. О. Лаппо-Данилевський не використовував прибудови 

у спілкуванні до рівня сприймання матеріалу студентами, тому на його лекціях 

потрібна була самодисципліна, наполеглива увага, напружена розумова діяльність 

без будь-якої надії на відпочинок упродовж години (Гревс, 1920).  

Ретроспективний, логіко-системний аналіз творчої спадщини видатних 

професорів Росії ХІХ ст. дозволив констатувати значний поступ, що зробили 

науковці провідних вищих закладів освіти в царині розвитку та саморозвитку 

педагогічної майстерності. В цей період відбувається переосмислення значення 

лекційної системи викладання, традиційної для університетів форми навчального 

процесу. Лекція позбулася жорсткого регламентованого та нормативного 

характеру, професори університетів стали проводити не лише академічні, 

аналітичні лекції, а лекції-бесіди, які не будувалися на відтворенні підручників і 

компіляції чужих творів, а були результатом їх творчого пошуку (Дело со 

сведениями, 1898). Із архівних джерел дізнаємося, що у Санкт-Петербурзькому 

університеті в 1898 році дозволили ввести «вечірні бесіди» (Дело о разрешении 

учредить, 1989).  

Важливого значення в цей період набула ідея науковості викладання. На 

лекційному занятті університетський професор знайомив своїх слухачів із 

новітніми досягненнями науки з певної дисципліни, поєднуючи науковий і 

практичний підходи до викладання. Слід зауважити, що характерною особливістю 

викладання предметів в університетах у другій половині ХІХ ст. був органічний 

зв’язок вивчення теорії предметів та методики викладання (Дело о предложении 

студентам, 1989; Дело о пересмотре правил, 1898).  

Науково-педагогічна діяльність передбачала в особі професора гармонійне 

поєднання вченого, філософа, артиста, вихователя та людини з різнобічними 

знаннями. Єдність методологічної, виховної, дослідницької та загальної культури 

викладача забезпечувала успішну реалізацію навчально-виховного процесу в 

університеті. Особистість професора впливала на соціально-культурну ситуацію в 

країні, на процес викладання й усвідомлення цінності та унікальності викладацької 

праці. Лекції професорів, як педагогічна дія, чинили величезний вплив на студентів 

не лише в навчальному та науковому плані, а й у світоглядному, виховному 

відношенні, збуджували уяву, викликали позитивні емоції, підносили душевний 

стан студентів. Лекції відрізнялися змістовною глибиною, чіткістю та логічністю, 

ясністю та послідовністю викладу навчального матеріалу 
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Крім блискучих професійних якостей, професори мали психологічні знання 

та спеціальні професійні вміння, які дозволяли їм бути не лише викладачами, а й 

учителями-вихователями. Завдяки емоційному впливу професорів на студентську 

аудиторію і встановленню з нею психологічного контакту в слухачів з’являлася 

зацікавленість у навчанні, поповнювалися їх знання з обраної спеціальності.  

Неодмінною умовою педагогічної майстерності професора була його 

ерудиція та широкий кругозір, висока освіченість, любов до своєї справи, високі 

моральні якості та моральний авторитет. До особистісних рис, притаманних 

більшості викладацького складу, можна віднести яскраво виражену толерантність, 

терпіння, вміння щиро радіти успіхам учнів, бажання допомогти знайти їм власний 

шлях у науці та житті, глибоку повагу до особистості учнів. Професійна діяльність 

викладача вищої школи вимагала наявності певних морально-психологічних 

якостей – чесності у відносинах із людьми, високого рівня загальної культури, 

поваги до професіоналізму та наукового доробку своїх колег, акуратності й 

охайності, дисциплінованості та вимогливості.  

Професорам була властива висока загальна та педагогічна культура, значну 

частину становили педагоги-майстри. Важливою складовою лекторської 

майстерності професорів університету виступала культура мовлення – загальний 

елемент культури людини, її освіти та виховання. Найкращі професори володіли 

педагогічною дією, завжди індивідуальною та неповторною, за допомогою якої 

передавали свій науковий, життєвий досвід і свої уявлення студентам. Окрім слів, 

голосу, інтонації арсенал педагогів становили жести, рухи, ритм. Велике значення 

під час проведення лекцій окремі професори надавали пантоміміці та міміці. Це 

допомагало виділити головне, висловлювати думки, почуття, настрої, стани, 

підсилювало емоційну значущість інформації, активно впливало на студентів.  

Науково-педагогічна діяльність професорів носила цілісний характер: вона 

передбачала розробку методології, що забезпечувала ґрунтовність наукового та 

навчального пізнання, цілісне сприйняття науки та дисциплін, що їх викладали 

професори, стимулювання творчої активності студентів у процесі пізнання наук, 

збагачення змісту, методів і форм викладання дисциплін, які будувалися на 

принципах науковості, культуровідповідності, логічної послідовності, 

систематичності, доступності. Прогресивні професори переконували у важливості 

використання методів, прийомів і форм викладання, що ґрунтуються на врахуванні 

пізнавальних інтересів студентів, активізації когнітивних, психічних, перцептивних 

та емоційних процесів. До таких методів відносили проблемний виклад матеріалу, 

організацію науково-дослідницької діяльності, застосування демонстраційного, 

наочного матеріалу, збагачення змісту навчальних дисциплін новими фактами та 

сучасними методами дослідження (Дело с обозрением преподавания, 1898). 

Професори дбали про удосконалення лекційної майстерності, звертаючи 

увагу на наукову цінність для спеціальності студентів, раціональний добір і 

послідовність викладу матеріалу, логічність побудови, поєднання наукових 

термінів і живої мови, наявність інформаційного матеріалу, що давав можливість 

слухачам отримати орієнтири для самостійної роботи, наукову концептуальність. 

Написання посібників для вищої школи, організаційно-видавнича діяльність були 
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зумовлені переконанням у необхідності забезпечення закладів вищої освіти 

науковою та методичною літературою для вдосконалення та розвитку педагогічної 

майстерності майбутнього вчителя (Дело о состоянии кафедр, 1898). 

Єдність методологічної, виховної, дослідницької та загальної культури 

викладача забезпечувала успішну реалізацію навчально-виховного процесу в 

університеті. Велику увагу приділяли змісту лекції, її емоційності, вмінню 

впливати на студентів через слово. Особливого значення надавали формі подання 

матеріалу, що складалася з режисури тексту та інтонації. 

Характерною особливістю викладацької майстерності професорів 

університетів дореволюційної Росії було поєднання функцій науково-

дослідницької діяльності з лекторською майстерністю. Професори формували у 

своїх вихованців загальнолюдські цінності, поєднували навчання з вихованням 

особистості. Важливими критеріями викладацької майстерності професорів 

вважалися глибина наукових знань, широта кругозору та лекторська майстерність.   
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Додаток Р 

Організаційно-педагогічні засади розвитку  

ідей педагогічної майстерності в 1917–1920-х рр. ХХ ст. 

 

Отже, досягнення ефективних результатів в рішенні означених завдань 

вимагало від учителя, по-перше – «здійснення в собі людського ідеалу», по 

друге, від учителя чекали щирого ставлення до своїх вихованців, заснованого на 

гуманістичній ідеї педагогічної підтримки і професійного супроводу процесу 

розкриття потенційних можливостей особистості, що зростає. Ідея всебічного 

розвитку особистості припускала, як відзначав А. Луначарський (1974), те, аби 

«вчитель придбав навички вихователя, що вміє надати якомога більшої свободи 

шкільного життя для дітей, викликати їхню самостійність, усіляко сприяти 

розвитку дитячого руху» (с. 163). Висунення до вчителя вимог, що передбачали 

його готовність до педагогічного моделювання навчально-виховного процесу, 

як вільної самостійної життєдіяльності дитячого співтовариства, свідчать про 

гуманістичний контекст образу вчителя в розглядуваний період.  

А. Луначарський (1974) вказував на необхідність «розкріпачити педагога і 

повернути його до тієї ролі, до якої він був покликаний, виховувати людей не 

індивідуалістів, а людей, які були б елементом людської справедливості» (с. 

206). Отже, однією з характеристик особистості вчителя-майстра розглядалася 

його схильність до таких гуманістичних цінностей як справедливість і 

рівноправність. А. Луначарський підкреслював актуальність проблем 

професійного самовизначення вчителя. Так, Нарком освіти відзначав, що 

«навряд у передового і просто освіченого педагога може бути сумнів у тому, що 

матеріал, що вивчається, повинен сприйматися не шляхом книжкового 

навчання, а наочним і активним шляхом: прогулянки, екскурсії, лабораторні 

заняття, замальовки, ліплення, моделювання, шляхом активної розробки 

навчальних тем з самостійно залученим матеріалом, групові розробки, в процесі 

дискусій» (Ёлкин, 1967). 

Метою радянської педагогіки 20-тих рр. ХХ ст. було вивчення 

зарубіжного педагогічного досвіду. Нарком освіти РРФСР А. Луначарський 

(1974) зазначав, що незважаючи на те, що деякі діячі радять відректись від 

буржуазної культури, нам не слід забувати того, що соціалістичній устрій 

випливає із буржуазного, і що дев’ять десятих культури створено в межах 

буржуазного суспільства. Починаючи розбудову нової радянської освітньої 

системи, прогресивні освітянські діячі вивчали педагогічний досвід країн 

Західної Європи та Америки. Варто зазначити, що кінець ХІХ – початок ХХ ст. 

характеризувався значним використанням нових виробничих технологій, якісної 

нової техніки, що призвело до бурхливого розвитку провідних галузей 

економіки, а це, в свою чергу, вимагало нових, освічених та кваліфікованих 
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робітників. Соціально-економічні потреби активізували реформування освіти, 

пошук нових шляхів навчання та виховання, що викликало в суспільстві 

загальний інтерес до проблем педагогіки.  

У 20–30 рр. ХХ ст., як зазначає Н. Дем’яненко (1998), у педагогічній 

освіті відбувалася дискусія щодо сутності педагогіки як науки і мистецтва і 

активна полеміка з питання: «Чи повинен педагог бути майстром, чи він може 

бути і ремісником?». Прихильники «мистецького» розуміння педагогіки 

наполягали на тому, що в основі педагогічної майстерності лежать природні 

задатки вчителя, талант. Прихильники «наукового» підходу до педагогіки 

розглядали її як досконале володіння педагогом методикою навчання і 

виховання, що не залежить від його талановитості.  

На початковому етапі розвитку радянської педагогіки відбувається пошук 

і реалізація ідей створення нової школи і нового вчителя. Дослідження 

проблеми педагогічної майстерності вчителя в 20-х рр. ХХ ст. відповідали 

прогресивному розвитку світової культури того часу. За кордоном з’явилася 

реформатська педагогіка «нового виховання». Метою російської педагогіки 20–

30-х рр. стала зміна системи підготовки підростаючого покоління до життя і 

пошук нових методів навчання, спрямованих на стимулювання пізнавальної 

активності, творчості, розвиток уміння планувати свою діяльність, 

співпрацювати з іншими людьми. Як зазначає О. Сухомлинська (1999), «…не 

можна однозначно оцінювати 20-ті роки як виключно соціалістичні 

реформаторсько-революційні проекти. Вони характеризуються розмаїттям 

різних проектів, систем, різними поглядами і переконаннями окремих 

особистостей, які виступали трансформаторами суспільства, творцями 

концепцій і наукових шкіл, ще не стиснутих жорсткими ідеологічними рамками, 

але вже спрямованих у відповідне річище» (с. 43).  

В період 20–30-х рр. ХХ ст. радянська педагогічна наука уважно стежила 

та вивчала нові інноваційні освітні технології країн Західної Європи та 

Америки. Прізвища таких педагогів-реформаторів як Г. Спенсер, А. Лай, 

В. Рейн, Є. Мейман, М. Монтесорі, Г. Кершенштейнер, Е. Шенкендорф, 

Д. Дьюї, О. Вільман стали широко відомими в Росії, а їхні наукові праці були 

перекладені російською мовою. Майже всі представники реформаторської 

педагогіки Західної Європи та Америки були представлені на сторінках 

друкованих видань радянської Росії (Корнетов, 2007).  

Особливий вплив на становлення російської педагогічної теорії і практики 

20–30-х років ХХ століття зробила педагогічна спадщина Джона Дьюї (1859–

1952 рр.) – американського філософа і педагога, представника філософського 

напряму прагматизму, автора більш 30 книг і 900 наукових статей з філософії, 

соціології, педагогіці та інших дисциплін (Гуреева, 1983). Прогресивні погляди 

Дж. Дьюї на освіту, виховання, на призначення школи в розвитку 
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демократизації суспільства, гуманізації особистості, «облагороджування» 

міжособистісних стосунків, розвиток співпраці, виховання унікальної 

особистості сприяло розвитку педагогічної майстерності російських учителів. 

Такі педагогічні ідеї Дж. Дьюї як надбання соціального досвіду, розуміння свого 

«Я», формування особливого, педагогічного мислення, прийняття культурних 

цінностей знайшли своє відображення в програмно-методичних документах 

російської педагогіки і школи 20–30 х років ХХ століття (Корнетов, 2007).  

Історико-педагогічний аналіз соціокультурної й освітньої ситуацій цього 

періоду показує, що в російській радянській педагогічної теорії та практиці була 

зроблена спроба розробки інноваційних форм навчання. Це зв’язок навчання з 

життям, теорії з практикою, створення психолого-педагогічних умов для 

індивідуальних і колективних форм заняття, самостійна творча діяльність учнів. 

Такі прогресивні тенденції світового педагогічного процесу як колективна 

пізнавальна праця, виробнича обстановка і лабораторії, методи проектів і 

дальтон-план були пріоритетними видами педагогічної діяльності 

прогресивного російського вчительства і відповідали основним соціально-

культурним і психолого-педагогічним вимогам того часу.  

Педагогічні ідеї Дж. Дьюї були творчо перероблені педагогами і 

використані для створення нової освітньої парадигми Росії. В педагогічній 

концепції Дж. Дьюї йшлося про необхідність створення школи нового типу, 

побудованої на принципах доступності, відкритості, врахуванні інтересів дітей, 

яка б сприяла демократизації і гуманізації особистості. Навчання в школі 

Дж. Дьюї розглядав як активний процес, що припускає обмін думками, 

самостійну роботу, вільне спілкування, свободу самовираження, отримання 

об'єктивної інформації про світ. Вироблення у дитини власних ціннісних 

орієнтацій, свого стилю життя педагог пропонував вирішувати на основі 

культурного розвитку людства. Педагогічна думка Росії 20-х рр. відзначалася 

високим рівнем сприйнятливості до зарубіжних психолого-педагогічних ідей, 

що творчо трансформувалися в педагогічній теорії та практиці. Основні 

педагогічні ідеї Дж. Дьюї таки як демократична модель школи, ідея організації 

активної життєдіяльності учнів, соціалізація особистості були затребуваних в 

радянської педагогіці 20-х років у зв’язку з пошуком нової, альтернативної 

системи освіти в Росії (Корнетов, 2007).  

Науковий інтерес, вивчення та критичне запозичення зарубіжного 

педагогічного досвіду відбувалося й в радянської Україні. Нарком освіти УРСР 

Г. Гринько (1923) у своєму виступі «Наш шлях на Захід» визначав: «Історично 

досягнутий рівень культурного розвитку середньоєвропейських країн непомірно 

вищий ніж той, на якому ми почали свою радянську історію, і зокрема справу 

освіти, шкільну справу в широкому розумінні цього слова. Педагогічна техніка, 

педагогічна культура у них непомірно більш високі» (с. 2).  
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У 20-ті рр. ХХ ст. виходять монографії українських дослідників, які 

отримали популярність і в Росії. У них детально аналізувалися основні 

положення авторських педагогічних концепцій, теорій зарубіжної школи, а 

саме: П. Каптерєв, О. Музиченко «Сучасні педагогічні течії в Західній Європі і 

Америці» (1919 р.), А. Готалов-Готліб «Сучасні педагогічні течії» (1925 р.), 

Я. Мамонтов «Хрестоматія сучасних педагогічних течій» (1926 р.), С. Ананьїн 

«Історія педагогічних течій. Новітні педагогічні течії» (1928 р.), що розглядали 

радянську педагогіку як частину світової й не відокремлювали напрацювання 

західних педагогів від пошуків радянських теоретиків та практиків освіти 

П. Блонського, Н. Крупської, П. Каптерєва, С. Шацького та інших.  

Видатним представником прогресивної науково-педагогічної та творчої 

думки України першої половини ХХ ст. був Яків Андрійович Мамонтов (1888–

1940 рр.), педагог, поет, драматург, історик літератури та театру. Майстерний 

лектор, талановитий викладач вищих навчальних закладів, відомий фахівець у 

галузі естетичного виховання, педагог-наставник творчої молоді, Я. Мамонтов 

народився на хуторі Стрілиця (нині село Шапошникове, Сумська область) в 

родині селянина (Запис у метричній книзі, 1988).  

Як свідчать архівні джерела, перший етап наукової творчості 

Я. Мамонтова пов’язаний з московським періодом життя педагога, коли він 

навчався в Московському комерційному Інституті (1911–1914 рр.) на відділення 

педагогічної психології і який став для нього справжньою школою отримання 

наукових знань у галузі педагогіки, філософії, психології (Я. Мамонтов – 

студент, 1913). Освітою й науковою роботою Я. Мамонтова керували відомі 

науковці, професор-історик О. Кізеветтер, філософ і юрист П. Новгородцев, 

завідуючий кафедрою експериментальної психології та педагогіки, професор 

П. Соколов (Барабаш, 1958). Висока професійна майстерність і яскрава 

індивідуальність цих педагогів здійснили вагомий вплив на творчий розвиток 

педагогічних поглядів Я. Мамонтова. Результатом його наукових пошуків на 

цьому етапі став захист кандидатської дисертації «Проблема естетичного 

виховання» (1914 р.).  

В 1920 р. Я. Мамонтов переїжджає до м. Харкова, тодішньої столиці 

України, й активно бере участь у створенні Харківської державної театральної 

студії та стає її керівником. Серед специфічних засобів, які педагог розробляв і 

творчо застосовував на заняттях були мімодраматичні, пантомімічні вправи та 

імпровізації, вироблення у майбутніх режисерів та акторів знань і вмінь 

проникнення в духовний та емоційний задум автора п’єси (Барабаш, 1958).  

В 1920 р. Я. Мамонтов починає працювати в управлінні Народного 

Комісаріату Освіти УРСР, рецензувати драматичні твори початківців. У 1926 р. 

на базі Харківської науково-дослідної кафедри педагогіки був створений 
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науково-дослідний інститут педагогіки і професор Я. Мамонтов отримав там 

посаду завідувача кафедри педагогіки (Барабаш, 1958).  

Понад двадцять років свого життя Я. Мамонтов присвятив педагогічній 

діяльності, дослідженню педагогіки як науки, значну увагу приділив розробці 

поняття педагогічного покликання як важливого соціально-педагогічного 

чинника розвитку педагогічної майстерності вчителя. Професор Я. Мамонтов 

був засновником системного підходу до аналізу педагогічних явищ, автором 

методики вивчення педагогічних систем яку з успіхом застосував для 

класифікації вітчизняних і зарубіжних педагогічних течій 20–30-х рр. ХХ ст. 

Я. Мамонтов наголошував, що знання цієї класифікації, вміння застосовувати 

педагогічні ідеї представників різних течій у практичній діяльності сприятиме 

формуванню та розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів 

(Барабаш, 1958).  

Я. Мамонтова вважають фундатором наукового підходу до трактування 

сутності педагогічної творчості. Велику увагу вчений приділяв артистичній 

культурі та педагогічній майстерності вчителя і зазначав, що перед педагогом 

майбутнього стоїть прекрасне й цікаве завдання: набуття артистичної культури 

свого голосу, обличчя, рук та інших засобів мистецької виразності (Барабаш, 

1958). 

Розглядаючи феномен педагогічної творчості, як складника педагогічної 

майстерності, Я. Мамонтов спирався на представника інтуїтивізму, 

французького філософа А. Бергсона, який підкреслював, що пізнання 

абсолютного здійснюється не за допомогою інтелектуальних методів, а 

інтуїтивним шляхом. А. Бергсон орієнтувався на мистецьку модель пізнання, 

коли життя уявляється суцільним потоком творчості, безперервних якісних 

змін, знахідок. Для нього інтуїція – необхідна риса творчого педагога (Блауберг, 

1979).  

Великого значення Я. Мамонтов надавав розвитку творчої особистості 

вчителя, яку розумів як найголовнішу і найпотрібнішу рису в процесі виховання 

й підкреслював, що сила не в тому, що викладають, а в тому як викладають. 

Педагог характеризував учителя-майстра як людину з широкою, волелюбною 

натурою, природженого новатора, ворога педантизму і рутинерству, вічного 

студента, завжди незадоволеного собою (Барабаш, 1958). 

Нова педагогіка за Я. Мамонтовим, повинна була визволити вчителя від 

шаблонів і розпоряджень, «діяльність учителя повинна бути вільною 

індивідуальною творчістю, або, краще сказати, співтворчістю, бо вона повинна 

зливатися з творчою роботою учнів» (Барабаш, 1958).  

Як підкреслює О. Лавриненко (2009b), саме у 20-х рр. ХХ ст. в 

українській педагогіці було розпочато процес глибокого вивчення сутності, 

специфіки та особливостей педагогічної професії. Спираючись на наукові 
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дослідження С. Пономаревського (2012), можна констатувати, що в цей період 

при російських наукових установах з’явилися окремі центри з розвитку проблем 

українознавчої тематики. Так, у 1921 р. відомий вчений, українознавець 

В. Перетц заснував «Товариство дослідників української історії, письменства і 

мови» яке в 1923 р. увійшло до складу Академії наук на правах наукової комісії. 

До членів Товариства були залучені дійсні члени Російської академії наук, 

Петербурзького університету та інших провідних навчальних закладів, зокрема 

В. Вернадський, Б. Модзалевський, І. Срезнєвський, Д. Абрамович, В. Адріанова, 

А. Лященко та інші (Пономаревський, 2012). 

В 20–30-х рр. ХХ ст. як у Росії, так і в Україні зростає інтерес до вивчення 

проблеми педагогічної майстерності вчителя. Журнали «Народна освіта», 

«Єдина трудова школа», «Учитель», «Педагогічна думка», «Народний учитель», 

«Шлях освіти» друкували матеріали з питань теорії та практики шкільної та 

професійної освіти, позакласного навчання і виховання. Журнал «Радянська 

освіта» лише впродовж 1925 р. проблемі вчителя присвятив 20 статей. 

Так, у журналі «Шлях освіти» за 1925 рік (№ 9, с. 102–116) була 

надрукована стаття М. Гармсен «Професія вчителя в світлі нової німецької 

педагогіки» у якій окреслювалися шляхи продуктивного вивчення вчительської 

професії та був запропонований спеціальний план професіографічного вивчення 

педагога, що включав ознайомлення з методами його роботи, анкетування та 

інше (Гармсен, 1925). Н. Гузій (2004) пише, що в 20-ті рр. ХХ ст. створюються 

науково-дослідні центри, лабораторії, комісії, кабінети з вивчення педагогічної 

професії, виходять у світ спеціальні праці: «Про наукове вивчення педагогічної 

професії» М. Гармсена (1925 р.), «Проблема вчителя» М. Рубінштейна (1927 р.), 

«До професіограми педагога радянської масової, трудової школи» І. Чаленка 

(1929 р.), «Сучасні проблеми педагогічної творчості» Я. Мамонтова (1922 р.), 

«Питання вивчення вчителя» за редакцією Г. Прозорова (1927 р.), публікації 

С. Гінзбурга, М. Зотіна, Р. Кутепова, Т. Лубенця, Г. Ващенка, Я. Чапіги, що 

набули особливого значення в дискусії тих часів з питань функцій учителя, 

сутності його професійної майстерності, творчості.  

У 20-ті рр. ХХ ст. почалося реформування системи освіти, впровадження 

інноваційних принципів організації навчально-виховного процесу, а саме: 

трудова школа, соціалізація життя дитини, комплексна система навчання та 

виховання, бригадно-лабораторна організація навчання, зв’язок школи і 

виховання з життям. Все це значною мірою здійснювалося під впливом 

прогресивних ідей провідних педагогів Західної Європи. 

А. Макаренко (1957a), вважаючи, що виховання повинне бути 

організоване як масове виробництво зазначав, що «конструювання» людської 

особистості повинне бути з урахуванням її індивідуальності, краси, своєрідності 

таланту, інтересів, схильностей. Він одним з перших назвав особистість 
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вихованця суб’єктом виховного процесу. Саме А. Макаренко належать такі 

прогресивні педагогічні ідеї: виховання як технологічний процес, «зона 

найближчого розвитку», самоврядування, здоровий спосіб життя дітей та 

охорона їхнього здоров’я, творча взаємодія особистостей в процесі діяльності, 

«закон руху колективу», а також принцип, що випливає із цього закону і який 

педагог назвав «теорія завтрашньої радості» або «система перспективних ліній», 

гуманістичний підхід до людини з «оптимістичною гіпотезою», програма 

«конструювання» людської особистості з урахуванням її індивідуальності та 

інші педагогічні інновації (Кораблёва, 2008).  

В період 20-х рр. ХХ ст., як підкреслює О. Сухомлинська (2003), 

парадигму виховного процесу становили підхід до дитини через еволюційно-

біологічні й культурно-історичні закономірності розвитку та побудова на цій 

основі виховання, метою якого було формування яскравої й самобутньої 

індивідуальності. Серед передових педагогів того часу були П. Блонський, 

Н. Крупська, А. Макаренко, Є. Мединський, С. Миропольський, В. Сорока-

Росинський, М. Пістрак, А. Пінкевич, С. Шацький та інші.  

Філософ, психолог і педагог Павло Петрович Блонський (1884–1941 рр.) 

народився в Києві, в сім’ї чиновника. Освіту отримав на історико-філологічному 

факультеті Київського університету св. Володимира (1902–1907 рр.). Свою 

наукову педагогічну діяльність П. Блонський почав на посаді приват-доцента 

кафедри психології і філософії Київського університету (1913 р.) (Никольская, 

1985). Велике значення на формування наукових поглядів П. Блонського, мало 

його знайомився з одним із перших професорів психології – Г. Челпановим, 

який в той час керував кафедрою філософії (1897–1906 рр.) Київського 

університету св. Володимира. За спогадами самого П. Блонського (2016), мав 

видатний педагогічний талант, майстерно читав лекції й був чудовим 

організатором роботи студентів з метою впровадження досягнень європейської 

психологічної науки і США. Г. Челпанов створив і керував відомим 

психологічним семінаром для студентів (1897–1906 рр.), учасником якого став 

П. Блонський. В 1907 р. Г. Челпанов (майбутній засновник Психологічного 

інституту Московського університету) обійняв посаду завідувача кафедри 

філософії Московського університету (1907–1923 рр.). Це вплинуло на переїзд 

П. Блонського до Москви, де він вступає до аспірантури Московського 

університету, а його науковим керівником стає Г. Челпанов, справою життя 

якого була організація експериментально-психологічних досліджень в Росії 

(Наумов, 2003).  

В 1919 р. П. Блонський стає професором Московського університету, а 

також веде науково-дослідну та викладацьку роботу у вузах та наукових 

установах м. Москви (Університет Шанявського, Інститут наукової педагогіки, 

Інститут психології та інших), стає одним з організаторів і керівників Академії 
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соціального виховання (згодом Академія комуністичного виховання імені 

Н. К. Крупської) (Наумов, 2003). 

У 1922 р. П. Блонський був запрошений Н. Крупською в Науково-

педагогічну секцію Державної вченої ради для участі в складанні навчальних 

програм для школи. Ця робота мала великий вплив на еволюцію його 

педагогічних поглядів. В той період були написані такі його роботи, як 

«Трудова школа» (1919 р.), «Реформа науки» (1920 р.), «Нарис наукової 

психології» (1921 р.). З 1918 по 1930 рр. вийшло понад ста його робіт, серед 

яких перші радянські підручники для середньої і вищої школи. Статті 

П. Блонского публікувалися в США та Німеччині (Наумов, 2003). 

Ідеї гуманізму, демократизму, поваги до особистості дитини, всебічне 

пізнання його розвитку, трудова політехнічна школа – стали основними 

проблемами наукової творчості П. Блонского. Гуманістична спрямованість 

педагога, як основний складник педагогічної майстерності, випливала із 

трактування П. Блонським (2016) місії школи, яка за поглядами педагога 

повинна стати «школою активної любові до людства, школою добрих справ» 

(с. 49).  

Учений був переконаний, що такий феномен як «совість педагога», може 

сприяти ефективному вихованню учнів, тому що дитина є доброю й відкритою 

особистістю (Блонский, 1936). Отже, совість, як педагогічний феномен, є 

провідним чинником вчителя-майстра гуманістичної спрямованості втілювалась 

у таких його переконаннях, як повага до особистості дитини, врахування її 

інтересів, розвиток самостійності мислення й активності дитини, збудження її 

бажання до самовиховання та самовдосконалення.  

На думку П. Блонського (1936), педагога-майстра характеризує не лише 

освіченість, а й творчий потенціал, тому йому слід бути не всезнайкою, не 

енциклопедичним словником, а Сократом, як зазначав учений. Основними 

принципами реалізації виховного процесу П. Блонский вважав принцип 

гуманізму і принцип розвитку. Педагог не признавав виховання, заснованого на 

насиллі, покараннях та пригніченні особистості дитини, вважаючи його 

непродуктивним. Яскраву реалізацію в творчості П. Блонського отримав 

принцип розвитку особистості. Аналізуючи процес формування особистості, 

вчений підкреслював, що особистість це не те, що дається природою, а те, що 

утворюється, формується. На думку вченого, основою правильного виховання є 

знання індивідуальних особливостей особистості дитини. П. Блонский 

підкреслював, що тільки на основі пізнання природи дитини і врахування її 

потреб та інтересів можна виховати необхідні якості, тобто домогтися бажаних 

цілей виховання (Блонский, 1936). 

20-ті рр. ХХ ст. стали розквітом педології в Росії, поява якої була 

підготовлена ідеями К. Ушинського про необхідність усебічного вивчення 
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людини, що знайшли відображення і продовження в педологічних дослідженнях 

в Росії 20-х рр. ХХ ст. Педологія в перекладі з грецького означає «науку про 

дітей», в її основі лежать експериментальні методи вивчення розвитку дитини. 

Становлення педології як науки пов’язують з ім’ям американського 

психолога С. Холла, який запропонував комплексний підхід до проблем 

вікового розвитку дитини і створив першу в Америці педологічну лабораторію, 

що згодом стала інститутом дитячої психології. Термін «педологія» був 

запропонований в 1893 р. О. Хризманом, учнем С. Холла, для визначення науки, 

що повинна була об’єднати різноманітні знання про дитину. Разом з терміном 

«педологія», в цей історичний період вживалися такі дефініції як «психологія 

дитинства», «педагогічна психологія», «експериментальна педагогіка», 

«психологічна педологія», «гігієна виховання», що розумілися як синоніми 

(Блонский, 1936).  

На межі ХІХ–ХХ ст. педологічний рух поширився в Західній Європі й був 

пов'язаний з такими вченими як К. Грос, К. і В. Штерн, Є. Мейман (Німеччина), 

Б. Пере, А. Бине, Г. Компейре (Франція), Є. Клапаред (Швейцарія), Ж. Демор, 

О. Декролі (Бєльгія). Російська наука розвивалася у тісному зв’язку з 

зарубіжними дослідженнями, найбільш вагомі з яких були перекладені 

російською мовою. Основою для становлення педології в Росії стали праці з 

фізіології І. Сєченова і першого російського лауреата Нобелівської премії 

І. Павлова, де було здійснено фізіологічне обґрунтування психічної діяльності 

людини та доведено, що вся її діяльність є рефректорною (Ясницкий, 2015). 

Наукові погляди радянських педологів М. Басова, М. Румянцева, 

Г. Россолімо, І. Сікорського, О. Лазурського, В. Кащенко були близькі поглядам 

засновника педагогічної антропології К. Ушинського. Засновником російської 

педології був психолог і педагог професор Олександр Петрович Нечаєв (1870–

1946 рр.), «Експериментальна психології в її відношенні до питань шкільного 

навчання» (1901 р.) якого стала першою російською роботою з педології й 

визначила шляхи психологічного дослідження проблем дидактики.  

Уваги заслуговують дослідження російського вченого О. Нечаєва під 

керівництвом якого ще в 1901 р. в м. Санкт-Петербург була відкрита перша в 

Росії лабораторія експериментальної педагогічної психології, де вивчалися 

особливості психіки дітей різного віку. З метою ознайомлення із основами 

анатомії, фізіології, педіатрії, дитячої психології, засвоєння техніки проведення 

психологічних досліджень в 1904 р. при лабораторії О. Нечаєва були відкриті 

перші в Росії Педологічні курси. В Санкт-Петербурзі при Педагогічному музеї 

військових навчальних закладів була заснована педологічна лабораторія імені 

К. Ушинського (1904 р.), де активно працював О. Нечаєв (Нечаев, 1910). 

Взаємовідношення психології і педагогіки, завдання психологічного 

вивчення школярів, особливості розумової роботи учнів, раціональна 
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організація навчального дня, гігієнічні вимоги до навчального процесу – ці 

питання стали предметом пильної уваги О. Нечаєва. Закликаючи звільнити 

школу «від педагогічних прийомів, не заснованих на точному знанні дитячої 

природи», вчений підкреслював, що тільки за умов повного і всебічного знання 

особистості вихованця можна виховати його (Нечаев, 1910).  

Поширенню наукових педологічних ідей в Росії сприяла діяльність 

видатного фізіолога, психіатра, психолога, засновника рефлексології, академіка 

В. Бехтерєва (1857–1927 рр.), який в 1907 р. в м. Санкт-Петербург організував 

Педологічний і Психоневрологічний інститути, які він розрізняв на науково-

лабораторні та науково-клінічні. Все це свідчило в тої час про прийняття 

суспільством ідей педагогічної антропології К. Ушинського, про важливість 

знань основних закономірностей формування і розвитку організму і психіки 

дитини для успішної педагогічної діяльності і необхідності цілісних уявлень про 

людину для ефективного навчально-виховного процесу. 

І. Зязюн (2000a) писав: «Розуміння психологічного досвіду як основного 

критерію психіки дало В. Бахтерєву можливість показати, що характер 

психічної діяльності не визначається водночас характером зовнішніх 

подразнень, і побачити в механізмі сполучення центрів структуру, проходження 

через яку психічно-нервової енергії визначає суб’єктивний характер 

усвідомленої психічної діяльності. Із вчення про природні сполучні рефлекси 

виникла об’єктивна психологія В. Бехтерєва» (с. 74). 

Вивчення людської особистості привела В. Бехтерєва до створення 

наукової галузі рефлексології, науки про людську особистість. Учений одним із 

перших в Росії схвально сприйняв ідеї педології, активно співпрацював зі 

співробітниками психологічної лабораторії Психоневрологічного інституту, яку 

очолював О. Лазурський (1-ый Всесоюзный съезд, 1927). 

Як підкреслював І. Зязюн (2000a), В. Бехтерєв першим із російських 

психологів в 1920–1930-х рр. назвав досвід критерієм психологічної науки й 

психологічного розвитку особистості. Розмірковуючи про значення педалогії 

для розвитку ідей педагогічної майстерності І. Зязюн (2000a) також відзначав, 

що навіть поняття «освітня технологія» вперше використовувалася в 20-х рр. 

ХХ ст. в педології, в наукових працях з рефлексології І. Павлова, В. Бехтерєва, 

О. Ухтомського, С. Шацького.  

Помітний слід в історії розвитку педології в Росії залишив невропатолог, 

психіатр і психолог Григорій Іванович Россолімо (1860–1928 рр.), в 

дослідженнях якого розглядався психічний розвиток дитини. Г. Россолімо 

народився в м. Одесі, начальну освіту отримав в класичної Одеської гімназії 

Ришельє, а потім закінчив медичний факультет Московського державного 

університету (1884 р.), був однокурсником і близьким другом А. Чехова. В 

1911 р. Г. Россолімо за власні кошти відкрив першу в Росії клініку хвороб 
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дитячого віку (Інститут дитячої психології і неврології), де проводились 

дослідження фізичного і психічного розвитку дітей, розроблялися методи 

об’єктивної психологічної діагностики, зокрема, тести розумової обдарованості, 

що знайшли свою популярність в 20–30-ті рр. ХХ ст. (Забугин, 1950). 

В 1917 р. вчений подарував свій Інститут Московському університету. 

Саме з цього року Г. Россолімо зайняв посаду професора нервових захворювань 

1-го МДУ і одночасно працював на посаді директора Неврологічного інституту 

імені А. Кожевникова. Сферою наукових інтересів вченого були психологічні 

дослідження інтелектуального розвитку дитини. Г. Россолімо (1914) уважав, що 

«…педологія зі своїми атрибутами індуктивної дисципліни вже стукає в двері 

сімейних будинків», наполягав на обов’язковому залученні до виховання дітей 

різноманітні науки (с. 25). В своєї праці «План дослідження дитячої души в 

здоровому і хворому стані» (1909 р.), що була написана як посібник для батьків, 

педагогів і лікарів, Г. Россолімо (1909) відзначав: «Мистецтво виховання 

потребує собі на допомогу різні науки про людину й особливо ті, що 

займаються душею людини не взагалі, а на різних етапах і в різних умовах його 

розвитку» (с. 19). 

Розроблений Г. Россолімо метод експериментального дослідження 

особистості дитини, що дозволяє визначити інтелектуальний розвиток дитини 

був названий методом «психологічних профілів». Педологи вважали, що шлях 

до виховання нової людини є в поглибленому вивченні особистості кожної 

дитини, в розробки методів вивчення дитини, що дають об’єктивну 

характеристику їх психічного розвитку з метою застосування індивідуальних 

адекватних методів виховання. Г. Россолімо активно виступав на з’їздах 

психологів та педагогів, працював в комісії Наркомздоров’я, Наркомосу, був 

одним з організаторів і керівником Московського Товариства невропатологів і 

психіатрів при Московському університеті (Забугин, 1950). 

Про розширення педологічного руху в Росії говорить й той факт, що в 

період з 1906–1916 рр. пройшли два Всеросійських з’їздів з педагогічної 

психології (1906 р., 1909 р.). На I Всеросійському з’їзді була організована 

спеціальна виставка і короткочасні педологічні курси. Були також проведені 

Всеросійські з їзди з експериментальної педагогіки (1910 р., 1913 р., 1916 р.), 

головна заслуга в організації і проведенні яких належала О. Нечаєву (Баранов, 

1991).  

На з’їздах обговорювалися проблеми експериментального дослідження 

особистості, шкільної гігієни, методики викладання окремих навчальних 

предметів в їх відношенні до психології, педагогічні проблеми. Основна увага 

з’їздів була спрямована на вивчення природи дітей як основи наукової 

педагогіки. Важливим підсумком роботи цих з’їздів було привертання уваги до 

проблем вивчення особистості учня і вчителя.  
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У перше десятиліття XX ст. в світі активізувався педологічний рух. Так, 

13–18 серпня 1911 р. в Брюсселі проходив І Всесвітній педологічний конгрес, 

що зібрав учасників із 22 країн Західної Європи, Америки і Росії, який 

проголосив педологію біосоціальною наукою, що спирається на філософію, 

педагогіку, історію, психологію, фізіологію і педагогіку. У центрі уваги учених 

знаходився фізичний і психічний розвиток дитини. Педологія носила яскраво 

виражену психологічну спрямованість і ставила своєю метою вивчення людини 

в усіх відношеннях. На з’їзді з доповіддю «Навіювання і виховання» виступив 

О. Лазурський (Баранов, 1991). 

Палким прихильником і організатором наукових досліджень з вивчення 

розвитку дитини був педолог М. Румянцев, який вважав, що школа, яка існує 

для учнів, повинна ґрунтуватися на вивченні їх психофізіологічної природи, 

особливостей їх розвитку і повинна мати викладачів психологічно освічених, 

здатних досліджувати учнів, а кращою підготовкою для вчителя є вивчення 

природи дітей і законів їх розвитку. 

У 20-ті рр. ХХ ст., коли педологія отримала державний статус, в Росії 

були організовані науково-дослідні педологічні установи, інститути і 

лабораторії, які досліджували життя, діяльність і поведінку дитини. У 1921 р. в 

м. Москві був відкритий Центральний Педологічний інститут (1921–1936 рр.), 

завданням якого було систематичне і організоване вивчення дитини з точки 

зору психології, антропології, медицини і педагогіки з метою правильного 

впливу на його розвиток і виховання (Баранов, 1991). 

Одним із засновників російської педології був педагог за освітою, учень 

В. Бехтерєва і О. Лазурського, професор Михайло Якович Басов (1892–

1931 рр.). М. Басов першим в радянської психології розробив різнорівневу 

концепцію організації поведінки, психології діяльності, психології особистості і 

психологічної теорії розвитку суб’єкта в різних видах активної творчої 

діяльності і спілкування (Левченко, 2008). Його концепція пізніше була 

розвинена С. Рубінштейном, В. Мерліним, Є. Климовим, А. Леонтьевим та 

іншими психологами. М. Басова вважають попередником діяльнісного підходу в 

Росії. 

Науковий шлях М. Басова почався в 1911 році, коли він поступив на 

природниче-історичне відділення педагогічного факультету Санкт-

Петербурзького Психоневрологічного інституту, одночасно працюючи в 

лабораторії експериментальної психології під керівництвом О. Лазурського, де 

вивчав проблему психічної активності, що стала справою Всього його життя.   

У 1921 р. створюється наукова школа М. Басова, програму якої визначило 

вивчення цілісної особистості, що досліджується методом об’єктивного 

наукового спостереження. У одному з дитячих садочків учений організував 

гурток психологічного вивчення дитини, в якому брали участь і виховательки. 
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Разом з вивченням цілісної особистості дитини і спробами створення дитячої 

характерології, вихователі були залучені до дослідження з розвитку мислення, 

гри дитини (Левченко, 2008). Наукова кар’єра М. Басова стрімко росла та 

розвивалася, професійний шлях вченого можна охарактеризувати словами 

В. Мясіщева (1960) «швидке і неухильне сходження», що розпочалося з щирого 

і глибокого захоплення особою і новітніми поглядами О. Лазурського (с. 115). 

Уже в 1922 р. М. Басов, професор Техніко-педагогічного інституту, обіймає 

посади помічника директора і завідувача психологічним відділом 

Педологічного інституту Державної Психоневрологічної Академії. В період з 

1923–1925 років М. Басов – доцент і завідувач кабінетом з експериментальної 

психології в державному університеті. Учений працює також в Інституті 

позашкільної освіти, Обласної партшколі ім. К. Цеткін, Інституті ритму 

(Левченко, 2008). 

Коли був організований Державний Інститут наукової педагогіки 

(1924 р.), М. Басов стає дійсним членом правління, вченим секретарем і 

завідуючим відділом психології цього інституту. У 1924 р. вчений очолив 

наукову комісію Державного інституту наукової педагогіки і психологічного 

відділу Педологічного інституту, до складу якої входили Є. Зейлігер-

Рубінштейн, В. Мерлін, В. Мясищев та інші науковці (Левченко, 2008). 

У 1925 р. на педологічному відділенні ЛДПІ імені О. І. Герцена була 

заснована перша російська кафедра педології, яка називалася «Психологія, 

педологія і методика педагогічного обстеження», створення якої пов’язане з 

ім’ям професора М. Басова. В педагогічному інституті імені О. І. Герцена 

М. Басов був керівником педологічного відділення й завідуючим кафедрою 

педології. Педологію вчений визначав як самостійну науку про властивості 

дитини та закономірності цього розвитку (Педагогический университет, 1997). 

Отже, в другій половині 20-х рр. ХХ ст. М. Басов поправу займав провідне 

місце в російській психології: професор Ленінградського державного 

педагогічного інституту імені О. І. Герцена, Інституту наукової педагогіки, ряду 

інших дослідницьких установ. У своїй роботі «Методика психологічних 

спостережень над дітьми» (1926 р.) учений розробив схеми спостережень і 

запропонував методику аналізу отриманих в процесі спостереженні даних. 

Новизна позиції М. Басова полягала в тому, що психічний розвиток людини 

вводився в соціально-історичну систему координат.  

У 1928 р. вчений завершує свою фундаментальну працю «Загальні основи 

педології», де, як підкреслював І. Зязюн (2012), вперше зустрічається категорія 

«психологічний досвід», яка більш рельєфно й змістовно ніж категорія 

«психологічний розвиток» представляє цілісність людини взагалі і особистості 

зокрема (с. 6). У дослідженнях М. Басова простежується зв’язок з ідеями 
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К. Ушинського про важливе значення знання законів соціуму, в якому живе і 

розвивається людина.  

В цей період учені-педологи розробляли проблему індивідуального 

підходу до виховання особистості, теорію, що обумовила практику 

гуманістичної педагогіки і психотерапії (О. Лазурский, В. Кащенко), педологи 

С. Моложавий, О. Залужний, А. Залкінд акцентували свою увагу на 

визначальної ролі зовнішніх чинників у формуванні особистості.  

О. Лавріненко (2009b) зазначає, що українські вчені-педологи посідали 

провідне місце на теренах Радянського Союзу з вивчення проблем розвитку 

колективу. Саме з 1924 р. в педологічних науково-дослідних установах 

(переважно у Києві та Харкові) сформувались біогенетичний і соціогенетичний 

напрями у педології. 

Значний внесок у розвиток педології зробив Олександр Самойлович 

Залужний (1886–1941 рр.), який народився в с. Покровське Херсонської губернії 

в селянський сім’ї. Початкову освіту здобув у земської школі, продовжив 

навчання в Херсонської учительської семінарії, але за революційну діяльність 

був виключений із семінарії. У 1907 р. О. Залужний емігрував до Франції, де 

навчався в політехнікумі м. Нансі, а потім в Парижському університеті й 

співпрацював з відомим філософом і психологом Є. Дюркгеймом (Ярмаченко, 

2001).  

Повернувшись в 1910 р. в Україну, О. Залужний зосереджується на 

революційній діяльності, а після жовтневого перевороту 1917 р. переїжджає до 

Росії, де закінчує Владивостокський університет й залишається працювати 

деканом педагогічного факультету цього університету. У 1922 р. подорожує до 

Японії з метою ознайомлення з організацією освіти в цій країні. В 1924 р. 

О. Залужний повертається до України. В цей період відбулася активна науково-

педологічна та експериментаторська діяльність О. Залужного в Харківському 

інституті народної освіти на науково-дослідній кафедрі педології, де він 

очолював секцією педагогіки, а згодом був призначений на посаду керівника 

секції педагогіки Українського науково-дослідного інституту педагогіки, 

створеного відповідно до постанови Державного науково-методологічного 

комітету Наркомосу УРСР 2 квітня 1926 р. в Харкові (Ярмаченко, 2001). 

Наукові інтереси О. Залужного були різнобічні: школознавчі питання, 

процес навчання, проблеми організації і діяльності дитячого колективу, питання 

діяльності зарубіжної школи. Серед основних психологічних питань, які 

розглядав О. Залужний, були: біологічне і соціальне в поведінці людини; 

психічне і фізичне; розвиток індивіда і колективу. Учений надавав перевагу 

соціальним чинникам формування особистості, називаючи біологічні чинники 

лише матеріалом, який ставить певні межі для цього формування (Петришен, 

2013). 
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В 1924 р. в РФСР було взято курс на колективізацію освіти, перед 

науковцями-педологами поставлене завдання розробити науково обґрунтовану 

теорію колективу. О. Залужний одним із перших в Україні порушив проблему 

розвитку колективу, визначив поняття «колектив» не за змістом, а за 

організаційною ознакою. Учений писав: «Життя колективу починається тільки 

там, де взаємодія поміж різними індивідами настільки сильно виражена, що 

призводить до колективної реакції, тобто там, де група осіб починає реагувати 

на ті чи інші подразники разом, становлячи собою єдиний організм» (Залужний, 

1929, с. 10).  

В українській історико-педагогічній науці вперше ґрунтовно 

проаналізувала педагогічну спадщину О. Залужного в контексті політичних, 

соціокультурних і педагогічних реалій українського суспільства 20–30-х рр. 

ХХ ст. О. Сухомлинська, яка в працях «Нариси історії українського 

шкільництва (1905–1933 рр.)» (1996 р.) та «Українська педагогіка в 

персоналіях» (2005 р.) присвятила творчості педагога ґрунтовні статті.  

Провідний педолог, рефлексолог О. Залужний, що спирався в своїх 

роботах на праці І. Павлова, В. Бехтерєва, В. Вундта, Г. Зіммеля, разом із 

В. Протопоповим, І. Соколянським та іншими своїми послідовниками створив 

Харківську школу педології. З початку 1928–1930 років педологічні методи 

широко впроваджувались у практику педагогічної роботи, школа 

поповнювалась педологічними кадрами, було розроблено програму 

Наркомпросу з педології, у педіатрії готували кадри лікарів-педологів. Завдяки 

педології, у цей період одержали теоретичне обґрунтування такі важливі 

педагогічні напрями, як концепція вільного виховання та ідея розвивального 

характеру праці (Сухомлинська, 2005). 

Дискусійним питанням того часу була проблема особистості та колективу. 

О. Залужний (1929) уважав, що індивідуалістична педологія базуватися на 

фізіології, біології, психології, її об’єктом є дитина, а колективістична педологія 

будується на соціальної основі й об’єктом її вивчення є колектив. Результати 

експериментальної роботи вченого публікувалися в журналах «Радянська 

освіта», «Шлях освіти», часопису «Український вісник експериментальної 

педагогіки та рефлексології». У своїх ґрунтовних працях «Учення про колектив. 

Методологія – дитячому колективу» (1926 р.), «Методи вивчення дитячого 

колективу» (Вступ до педагогіки колективу) (1926 р.), «Програма дослідження 

дитячого колективу» (1927 р) учений розробив теорію колективу, методи його 

вивчення, розкрив теоретико-методологічні підходи до поставленої проблеми, 

які спиралися на результати власних практичних досліджень і розробки його 

колег (Петришен, 2013).  

О. Залужний (1929) підкреслював, що вивчення колективу неможливе без 

дослідження сутності процесу становлення колективу, етапів соціалізації дітей, 
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групових реакцій, особливостей їхньої залежності від навколишнього 

середовища, від діючих на дитячу групу як зовнішніх (екзогенних), так і 

внутрішніх (ендогенних) подразників. Величезного значення вчений надавав 

вихованню особистості в колективі і пропонував вирізняти педагогіку індивіда і 

педагогіку колективу. На його думку, завданням педагогіки є вивчення дитини в 

соціальному оточенні, в колективі, який є важливим виховним чинником 

(Петришен, 2013).  

Саме тому, вважав О. Залужний (1929), потрібно вивчати не лише 

соціальні нахили окремої дитини, а дитячий колектив у всіх проявах його 

життєдіяльності. Лише за таких умов можна виховати людину нового типу, 

основними рисами якої є соціальність і здатність будувати нові форми життя. В 

процесі експериментальної роботи О. Залужний описав такі методи 

експериментування, як спостереження (систематичне сприйняття предметів і 

явищ з метою вирішення будь-якого пізнавального завдання) з розробкою 

спеціальних схем вивчення дитячого колективу в залежності від його типу, 

анкетування, природний експеримент і лабораторний експеримент (штучно 

створений експериментатором відповідно до завдань дослідження) та вимоги до 

їх застосування (Петришен, 2013).  

Важливим предметом його вивчення був також колективний експеримент, 

на відміну від індивідуального, що панував тоді в педагогіці. Дослідження 

проводились у руслі науки про поведінку. Закони поведінки дитячого колективу 

виводились на основі соціології та рефлексології. Багато уваги вчений приділяв 

методиці експериментальних досліджень і зауважував, що дослідник-

експериментатор, розробляючи програму проведення експерименту, повинен 

враховувати як тип колективу, так і навколишнє середовище, соціальні умови, в 

яких він виникає і функціонує (Петришен, 2013). 

У 1926 р. в журналі «Шлях освіти» була опублікована ґрунтовна праця 

О. Залужного «Метод тестів у нашій школі», в якої аналізувався досвід 

зарубіжних учених А. Біне, Е. Меймана, Л. Термана та інших, де педолог 

критикував американську педагогічну та психологічну пресу, яка всю увагу 

звертала на тестування. Найбільш поширеним на той час був метод тестів, що 

перетворився в середині 20-х рр. ХХ ст. з методу наукових досліджень на 

широко вживаний у практиці шкіл та інших дитячих закладів засіб вивчення 

особливостей дитячого організму, розвитку особистості дитини, її соціалізації, 

обдарованості, успішності, контролю знань тощо (Петришен, 2013). 

Застерігаючи від надмірного захоплення тестами, вчений водночас 

намагався максимально адаптувати цей метод до умов української школи та 

потреб науки, виділив і охарактеризував основні групи тестів і методику їх 

застосування, багато зробив для популяризації цього методу серед широкої 

педагогічної громадськості. Однак, основними методами педагогіки 
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О. Залужний вважав наукове спостереження та експеримент, а метод тестів 

називав допоміжнім методом (Петришен, 2013). 

На початку 30-х рр. ХХ ст. в української педагогічної пресі з’являються 

критичні статті, спрямовані проти педологів, й зокрема О. Залужного, в яких 

були звинувачення в зловживанні статистичними методами, а також 

некритичному застосуванні буржуазних методів дослідження особистості й 

колективу. В 1935 р. О. Залужний переїздить до Москви й працює в Науково-

дослідному інституті спеціальних шкіл і дитячих будинків (Інститут 

дефектології) Наркомосу РРФСР, починається Московський період життя 

вченого (1935–1938 рр.). Багато уваги О. Залужний приділяв методиці 

експериментальних досліджень і зазначав, що дослідник-експериментатор, 

розробляючи програму проведення експерименту, повинен враховувати як тип 

колективу, так і навколишнє середовище, соціальні умови, в яких він виникає і 

функціонує (Петришен, 2013). 

Важливу роль у розвитку педології як науки відіграв перший 

Всеросійський педологічний з’їзд, що проходив з 27 грудня 1927 р. по 3 січня 

1928 року в Москві при Наркомосі, на якому були присутніми близько 3 тисяч 

чоловік, що приїхали з усіх кінців Радянського Союзу. Основними проблемами, 

що розглядалися на з’їзді були: роль середовища, спадковість і конституції в 

розвитку дитини, значення колективу як фактору, формування особистості 

дитини, методи об’єктивного вивчення інтелекту дитини, співвідношення 

рефлексології і психології ті інші питання (О педологических, 1999). 

Перший день з’їзду був цілком присвячений пам’яті В. Бехтерєва (1857–

1927 рр.), який активно брав участь в його підготовці. На з’їзді були присутніми 

і виступали з доповідями не лише педологи, а й відповідальні працівники, 

громадські діячі, лікарі, педагоги, психологи серед яких були М. Бухарін, 

Н. Крупськая, А. Луначарський, А. Залкінд, С. Моложавий, В. Штефко, 

М. Басов, К. Корнілов, О. Залужний та інші діячі (О педологических, 1999). 

А. Луначарський (1974) відзначав, що чим сильніше звязок між 

педологією і педагогікою, чим швидше педологія буде допущена до 

педагогічної роботи, до зіткнення з педагогічним процесом, тим швидше вона 

буде рости. Шкільна мережа може наблизитися до дійсно нормальної шкільної 

мережі в соціалістичної державі, що будує свою культуру, коли вона буде мати 

науково-підготовлених педологів. Окрім насичення школи педологами, 

потрібно щоб у кожному вчителі, в мозку кожного вчителя жив, можливо, 

маленький, але досить міцний педолог, а також ввести педологію, як один з 

основних предметів при підготовці педагога.  

З основною доповіддю з’їзду «Педологія в СРСР», присвяченому 

загальним питанням педології, виступив психіатр, психоневролог, педолог 

А. Залкінд (1888–1936 рр.). З доповіддю про методологічне обґрунтування 



100 

педології виступив М. Бухарін, який намагаючись обґрунтувати співвідношення 

між педологією і педагогікою, назвав педологію служницею педагогіки, що дає 

директивні вказівки нормативної наукоподібної дисципліні (О педологических, 

1999). В ході дискусії з питань педології Н. Крупськая (1959) підкреслила: 

«Непристойно навіть вважається говорити про спадковість. А між тим, 

заперечувати спадковість – означає говорити проти здорового глузду. Ми 

повинні научитися враховувати індивідуальні особливості дитини, що є 

результатом спадковості і тих умов, в яких дитина росла. Це не суперечить 

колективності – колектив не знеосібка» (с. 32).  

Н. Крупськая звернула увагу учасників з’їзду на те, що педологія повинна 

дати педагогам глибокі знання про дитину, її бажання, настрій, мотиви і 

інтереси. З’їзд признав біосоціальну природу дитини. Соціальне (середовище) і 

біологічне (спадковість) розглядалися як нерозривно пов’язані механізми 

розвитку дитини як особистості. Середовище визначалося як умова соціально-

біологічної еволюції дитини. Це стало основою розуміння педології як 

синтетичної наукової дисципліни, що повинна була надати цілісне уявлення про 

дитину (Крупская, 1959). 

Після з’їзду педологія отримала офіційний статус, «об'єднала» свої 

розрізнені сили, продемонструвавши «майбутнє» педології, і намітила шляхи 

співпраці з педіатрією і педагогікою як методологічну основу. Позитивними 

результатами роботи з’їзду були рішення про створення Педологічного 

суспільства Радянського Союзу і спеціального журналу «Педологія» під 

редакцією професора А. Залкінда, перші номери якого складалися з доповідей, 

що прозвучали на з’їзді. В школах була введена посади педолога, який займався 

вивченням дітей.  

Як зазначив О. Лавріненко (2014) в статті «Історичні нотатки про 

педологію, педологів, здоров’я і щастя дитини» педолог мав володіти не лише 

теоретичними, а й практичними вміннями (можна по праву стверджувати – бути 

майстром-педологом): вміти використовувати різноманітні мовні й позамовні 

засоби комунікації; застосовувати техніку активного слухання; впливати на 

дітей через довершеність зовнішньої та внутрішньої педагогічної техніки, 

зовнішнього вигляду, невербальної комунікації тощо.  

У 20-ті рр. ХХ ст. вийшли друком перші номери педологічних журналів: 

«Педологічний журнал» (1923 р.), що видавався Орловським педологічним 

товариством за редакцією М. Басова і журнал «Педологія» (1928 р.), в 

редакційну колегію якого входили А. Залкінд, П. Блонський, В. Шульгін. Ці 

журнали стали теоретико-методологічним центром педологічного руху, 

покликаним координувати, планувати і направляти всю педологічну роботу 

країни. У 20-х рр. активізувалася робота вчених з розробки методологічних 

засад педології. Найбільш ґрунтовне розуміння предмету педології 
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охарактеризував Л. Виготський. На його думку, предметом педології є 

цілісність та розвиток. Цілісність означає комплексний підхід до особистості 

дитини в результаті синтезу окремих боків і факторів його розвитку (анатомо-

фізіологічних, генетичних, психологічних, соціальних) та формування нових 

якостей. Учений розумів розвиток як саморух і боротьбу протилежностей 

(Выготский, 1931). 

В творі «Педологія» (1925 р., 1934 р.) П. Блонський звертав увагу на 

розвиток педології як науки, методи дослідження особистості таки як наукове 

спостереження та експеримент, що застосовуються в педології. Учений вважав, 

що вивчення розвитку дитини слід розпочинати з такого емпіричного методу 

дослідження як наукове спостереження конкретних фактів розвитку дитини й 

підкреслював, що наукове спостереження відрізняється від простого 

споглядання тим, що воно доцільне, планомірне і завжди має своєю метою 

вирішення наукової проблеми і ведеться за певним планом і певною 

послідовністю (Блонский, 1936).  

П. Блонский (1936) писав: «На перших порах вивчення якого-небудь 

явища, коли ми ще дуже погано знаємо його, найчастіше доводиться прибігати 

до так званого простого спостереження, не озброєного сучасною 

експериментальною технікою. При простому спостереженні дослідник 

знаходиться в позиції пасивного споглядача того, що відбувається перед його 

очима» (с. 175). У ситуаціях, що вимагають поглибленого вивчення суб’єкта, 

П. Блонський пропонував користуватися самоспостереженням, що дає 

можливість вільно розповідати суб’єкту про свої переживання, а потім 

переходити до ставлення питань, що цікавлять дослідника. Продуктивною 

формою самоспостереження П. Блонський вважав спогади дорослих про своє 

дитинство (Блонский, 1936).  

В 1933 р. вийшла постанова колегії Наркомосу РСФСР з педологічної 

роботи, де визначалися напрями роботи педологів та їх методи. Участь у 

виробітки цієї постанови брали Н. Крупська та П. Блонський, результатом цього 

стало широке впровадження педології в школи під гаслом «Кожній школі – 

педолога» (Баранов, 1991). Педологія намагалася взяти на себе функції 

педагогічної антропології з її завданням усебічного вивчення людини і отримати 

цілісне знання про дитину і особливості його особистості. Гуманістичні ідеї 

педагогічної антропології К. Ушинського, що лежали в основі педології, ставали 

небезпечними для існування системи, яка не визнавала унікальну 

індивідуальність особистості.  

Педологія в Росії була заборонена постановою ЦК ВКП(б) «Про 

педологічні перекручення в системі Наркомосвіти» (04.07.1936 р.), де 

говорилося, що «теорія і практика так званої педології базується на 

лженаукових антимарксистських положеннях до яких відноситься головний 

закон сучасної педології – закон фаталістичної обумовленості долі дітей 
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біологічними і соціальними чинниками, впливом спадковості і якогось 

незмінного середовища (О педологических, 1999). Педологія, як навчальна 

дисципліна, була виключена з навчальних планів педінститутів і педтехнікумів, 

ліквідовувалися кафедри педології, педологічні кабінети і лабораторії. Були 

заборонені підручники П. Блонського «Педологія для педвузів», 

Г. Фортунатова, М. Соколова «Педологія для педтехнікумів» та інші, а роботи 

педологів вилучені з усіх бібліотек (Баранов, 1991).  

На думку О. Асмолова (2002), головною причиною заборони педології в 

Росії було те, що вона визнавала унікальність та індивідуальність кожного, 

заперечуючи «середню» дитину йшла в розріз з вимогами командно-

адміністративної системи, якої легше було управляти «середніми» людьми, 

«членами колективу», але ніяк не особистостями, не індивідуальностями (с. 16). 

Розгром педології наніс великий ущерб психологічної, педагогічної наукам і 

шкільної практиці. Педагогіка стала «бездітною», втратила експериментальну 

базу, повернулася до стану «збірки рецептів», що критикував ще К. Ушинський.  

Отже, на початку ХХ ст., в період післяжовтневих подій 1917 р., почалась 

стрімка руйнація старої системи освіти, поширюються ідеї вільного виховання, 

започатковується експериментальна педагогіка, що суттєво оновлює погляди на 

педагогічну працю. З середини 20-х рр. започатковується професіографічне 

вивчення педагогічної праці метою якого було визначення специфічних ознак 

учительської професії, однак в цей історичний період не було науково 

обґрунтованого і практично апробованого підходу до вивчення особистості 

вчителя та його професійної діяльності.  

В основу радянської педагогіки 20-х рр. було покладено таки 

демократичні принципи як зв’язок школи з життям, трудовий принцип, принцип 

рівності, краєзнавчий принцип та ін. В педагогічної практиці застосовувалися 

прогресивні методи навчання: екскурсійний, дослідницький, бригадно-

лабораторний, Дальтон-план, метод проектів, драматизація, моделювання та ін. 

Демократична спрямованість педагогіки особливо яскраво проявилася в період 

1924–1928 рр. в ідеологічних, цільових установках, законодавчих постановах, 

загальної розбудові системи освіти через рівноправне взаємовідношення 

учителя і учня, активні методи навчання і виховання, демократичні форми 

організації педагогічного процесу. Значний вплив на російську педагогіку цього 

періоду зробив новаторський педагогічний досвід провідних країн Західної 

Європи і США. Проте, в період з 1929–1931 рр. посилюються ідеологічні 

доктрини, критикується західна прагматична педагогіка, активізується критика 

дореволюційної педагогічної спадщини. У зв’язку з соціально-політичною 

обстановкою, що склалася в колишньому Радянському Союзів цього періоду, в 

Росії намітилися тенденції до політикування педагогіки, встановлення норм 

соціальної та ідеологічної дискримінації.  
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Додаток С 

Відомі викладачі «Інституту живого слова» 

(1918–1924 рр.) 

  

В. Всеволодський-Гернгросс 

(1882–1962 рр.) 

доктор мистецтвознавства, 

засновник «Інституту живого 

слова» 

А. Луначарський 

(1875–1933 рр.) 

мистецтвознавець, перший нарком 

просвіти РРСФР 

А. Коні 

(1844–1927 рр.) 

громадський діяч, юрист, 

професор, судовий оратор 

Л. Щерба 

(1880–1944 рр.) 

доктор філологічних наук, 

професор, мовознавець 
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Додаток Т 

Педагогічні інновації  

в діяльності педагогів-експериментаторів у 20–30-х рр. ХХ ст. 

 

У 20–30 рр. ХХ ст. освітянська спільнота звертається до педагогічного 

потенціалу театрального мистецтва. Серед основних напрямів інтеграції 

театрального мистецтва з педагогікою, визначених А. Луначарським, були сценічні 

методи викладання в школі, шкільний театр, спектаклі для дітей у професійних 

театрах, створення спеціальних професійних театрів для дітей. Результатом цієї 

інтеграції стала театральна педагогіка, головною рисою якої була глибока 

індивідуалізація, творчий характер діяльності та прагнення проникнути в природу 

людської виразності (Ершова, & Гутина, 1995). 

У Петрограді створюється театральний відділ Наркомпросу, який пізніше 

був переформований у відділ шкільного театру при педагогічній секції ТЕО 

Наркомпросу. До складу відділу входили театральні діячі та педагоги О. Брянцев 

(засновник першого театру для дітей), С. Образцов (театральний діяч, режисер 

лялькового театру), Г. Шпет (психолог, філософ, теоретик мистецтва, віце-

президент Державної академії мистецьких наук), П. Єршов (актор, режисер, 

теоретик театру, дослідник поведінки людини), педагоги-експериментатори, 

вихователі А. Макаренко, В. Сорока-Росинський, С. Шацький та інші (Букатов, 

2001). Саме вони розробляли питання, пов’язані зі сценічними методами 

викладання у школі, організацією шкільних театрів, постановками для дітей у 

професійних театрах і створенням спеціальних професійних театрів для дітей.  

Ідеї театральної педагогіки знайшли втілення в школі імені  

Ф. М. Достоєвського для важковиховуваних, яку 

очолював В. Сорока-Росинський. Його педагогічний 

досвід, що синтезував знання педагогіки, психології, 

філософії, соціології, фізіології, медицини, становить 

унікальне явище в педагогічній теорії та практиці. 

Представник антрополого-гуманістичного напряму в 

педагогіці Віктор Миколайович Сорока-Росинський 

(1882–1960 рр.) був ученим, психологом, істориком, 

знавцем російської мови та фольклору, зарубіжної та 

вітчизняної літератури, актором, режисером, 

вокалістом і музикантом, володів декількома 

іноземними мовами, що органічно, майстерно 

реалізувалося в його професії педагога. За 

різнобічний розвиток і різноманітність талантів 

В. Сороку-Росинського називали людиною епохи Відродження (Кабо, 1970).  

В. Сорока-Росинський народився в м. Новгород-Сіверський (нині 

Чернігівська область), де пройшло дитинство К. Ушинського. В. Сорока-

Росинський закінчив історико-філологічний факультет Санкт-Петербурзького 

В. Сорока-Росинський 
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Імператорського університету (1906–1908 рр.), де навчався на одному курсі з 

відомим російським поетом О. Блоком. Як свідчать архівні дані, В. Сорока-

Росинський складав вірші та захоплювався археологією. Проте на третьому курсі, 

коли читати курс і вести практичні заняття з експериментальної психології став 

М. Лосський, інтереси студента В. Сороки різко змінилися. Він почав працювати в 

Психологічному кабінеті, займатися питаннями індивідуальних особливостей 

пам’яті, уяви, уваги, проблемою впливу на ці особливості. Саме тоді В. Сорока 

зрозумів, що його покликанням є виховання нових людей (Шендерова, 2010).  

Після закінчення університету В. Сорока-Росинський протягом року слухав 

курс психопатології академіка В. Бехтєрева, працював у Військово-медичній 

академії, у психологічній лабораторії О. Лазурського, що пізніше відіграло 

важливу роль у його професійному становленні як педагога-вченого та психолога. 

Одним із результатів захоплення психологією стала низка публікацій В. Сороки-

Росинського в журналі «Вісник знання», членом редколегії якого він був упродовж 

1906–1910 рр. У цьому журналі були опубліковані його статті «Чи можлива 

психологія як самостійна наука?», «Психологія і самовиховання», «Емоції і їх 

культура», «Психологія в Росії», «Основні моменти вольового акту», в яких 

розглядалися питання методології психологічної науки, наукової психології в Росії, 

побудови психології на досвіді та експерименті, а також проблеми дослідження 

емоційної сфери людини, національної психології (Шендерова, 2010).  

В. Сорока-Росинський був упевнений, що тільки при достатньому знанні 

психологічних особливостей дитини можна стати справжнім педагогом. 

Аналізуючи проблеми психології, він ставив питання про створення спеціальної 

науки – автогогіки, яку розглядав як науку про самовиховання, що допомагає 

кожній людині розвивати свою індивідуальність, характер і схильності. 

«Суворовська педагогіка» В. Сороки-Росинського будувалася на психологічному 

фундаменті, а своє педагогічне мистецтво вчений реалізовував на основі 

професійної інтуїції в процесі вибору прийомів педагогічної дії та створення 

технології творчої взаємодії з дітьми (Кабо, 1970).  

Найбільш яскравим періодом педагогічної творчості В. Сороки-Росинського 

були 1920–1925 рр., коли він очолював «Петроградський відділ народно-

індивідуального виховання імені Ф. М. Достоєвського для важковиховуваних», 

відомий під назвою «Школа-комуна імені Ф. М. Достоєвського» (ШКІД). 

Особливий дитячий будинок призначався для важковиховуваних хлопців-

безпритульників, куди їх привозили з усіх кінців Петрограда. Серед вихованців 

було багато істериків, яких потрібно було не тільки виховувати й навчати, а й 

лікувати. Працюючи у Школі-комуні, В. Сорока-Росинський створив виховну 

систему й оригінальні методики перевиховання особливо важких підлітків на 

основі правил знаменитого полководця О. Суворова з його «науки перемагати». 

Головним методом виховання підопічних стала їх творча діяльність, яка допомогла 

В. Сороці-Росинському розгледіти серед проблемних підлітків талановитих, 

обдарованих особистостей. Опинившись у Школі-комуні, колишні злочинці 
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навчалися, випускали журнали, разом із педагогами ставили вистави, і саме це 

допомогло їм у подальшому стати агрономами, журналістами, військовими, 

режисерами, ученими, письменниками (Г. Бєлих, К. Євстаф’єв, П. Ольховський, 

Л. Пантелєєв) (Кабо, 1970).  

В. Сорока-Росинський теоретично обґрунтував і реалізував на практиці 

оригінальну систему виховання важких підлітків на основі розвитку їх творчих 

здібностей. Своїх вихованців педагог вважав обдарованими натурами, але з 

відхиленнями від норми в результаті специфічного розвитку та особливого 

душевного і психічного складу. Для таких дітей педагог пропонував створювати 

навчально-виховні установи, що здійснюють гармонійне виховання та спеціальну 

корекцію психіки. Головне в навчально-виховному процесі В. Сорока-Росинський 

вбачав у фундаментальній освітній підготовці та самостійній, творчій діяльності 

вихованців, здатній дати належний вихід енергії дитини. Педагог стверджував, що 

втілення дитячих почуттів в активні дії дозволить краще вивчити особистість і 

розвинути її індивідуальні особливості, тому у своїй педагогічній практиці широко 

використовував методи інсценування, постановки, драматизації, журналістської 

творчості, змагань. Досвід створення в «Школі-комуні імені Ф. М. Достоєвського» 

єдиного колективу педагогів і вихованців, що збагачували один одного власною 

індивідуальністю, В Сорока-Росинський описав у неопублікованих творах «Лекції 

з колективної педагогіки», «Вчення про побудову і розвиток шкільних колективів», 

«Вступ до колективної педагогіки» (Кабо, 1970).  

Аналізуючи проблему покарання у вихованні, В. Сорока-Росинський дійшов 

висновку про необхідність поступового переходу від нижчої стадії розвитку 

колективу, на якій переважали примусові заходи виховання, через формування 

колективної відповідальності та виборності до вищої стадії – самодіяльності та 

самоорганізації вихованців. Велике значення педагог завжди надавав 

самовихованню, про що йшлося і в його праці «Психологія і самовиховання», 

надрукованій ще в 1907 р. (Шендерова, 2010). 

До співпраці в «Школі-комуні імені Ф. М. Достоєвського» В. Сорока-

Росинський заохочував творчих педагогів. Учений одним із перших став вивчати 

психологію учителів і запропонував своєрідну класифікацію їх типів за характером 

ціннісних орієнтацій: теоретики, реалісти, утилітаристи, артисти. В. Сорока-

Росинський (1916) стверджував, що кращим знаряддям виховання є сама 

особистість педагога, його приклад, здатний спричиняти наслідування. Педагог так 

описував учителів з яскравою особистістю: «..з очима як оливки і з надзвичайно 

широким діапазоном різних емоційних реакцій». Коли такий учитель 

«підхоплюється зі стільця і вигинається в позі тигра, що готується до стрибка», 

клас завмирає від захоплення (Сорока-Росинский, 1916, с. 7). На уроках хлопці 

заражалися емоційними, щирими реакціями вчителя. Вчитель мав свою 

індивідуальність, він був особистістю, це був породистий педагог із рідкісної 

породи вчителів-артистів, які в історії еллінської педагогіки носили звання 

натхненників. В. Сорока-Росинський характеризував також інший тип викладачів: 
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підтягнуті, строгі, в усьому до дрібниць сумлінні, вимогливі й мужні, на все 

дивляться лише з однієї точки зору – корисності для справи, при цьому за справою 

та обов’язком вони не помічають людей. Дуже важливо, щоб у вчителя була своя 

ідея, своя віра, за яку вони здатні самовіддано боротися (Шендерова, 2010).  

В. Сорока-Росинський описував і такий тип учителів, які немов би люблять 

свій предмет, надихають своїх учнів, але вирішують при цьому особисті питання – 

кар’єрного зростання, підвищення платні тощо. Вони завжди спокійні, 

врівноважені, ввічливі та коректні з усіма, дають чіткі, ретельно продумані уроки, 

завжди спокійні, прекрасно володіють собою на уроках. Зауваження роблять 

рівним голосом, не підвищуючи тону, спокійно, але наполегливо вимагають 

виконання своїх розпоряджень, спокійно накладають на винних покарання. Їх не 

можна звинуватити ні в несправедливості, ні в надмірності вимог, і все-таки 

більшість учнів не люблять таких майстерних і коректних учителів. Причина цього 

полягала в тому, що такий вчитель для учнів був «…ні гарячим ні холодним, а 

лише тепленьким; він любив свій предмет, він дуже тямущо і сумлінно навчав 

йому, але учні для нього були лише об’єктами викладання. Він не гарячкував, не 

засмучувався при їх невдачах, проте й не радів разом із ними при успіху. Він 

завжди був спокійний, занадто вже спокійний, і учні відчували це. Це тип педагога-

дільця, утилітариста, практика» (Сорока-Росинский, 1916, с. 9). 

В. Сорока-Росинський вважав, що для педагогів артистичного типу 

характерною ознакою є інтуїція, натхнення, для педагогів-реалістів – служіння 

своїй ідеї і суворе виконання своїх професійних обов’язків, для утилітаристів – 

корисність, практичне застосування ідеї, а для педагогів-артистів – здатність до 

співчуття у прямому розумінні цього слова, тобто здатність заражатися настроєм 

іншої людини, відчувати її радість, переживати її горе, співчувати (Сорока-

Росинский, 1916).  

На думку В. Сороки-Росинського (1916), існують два типи педагогів: з 

яскравою індивідуальністю, «з породою», та аморфні, байдужі, «безпородні». Є 

категорія учителів, яких можна назвати ідеалістами або теоретиками, оскільки у 

них своя теорія, ідея завжди превалює над реальним світом речей і практики. Але 

це не означає, що вони завжди лише бездіяльні теоретики; Дон Кіхот дуже діяльно 

бився за свої ідеї з вітряними млинами (с. 12).  

У теоретиків на перший план виступає абстрактна ідей, яку вони прагнуть 

утілити в дійсність, причому ця ідея затуляє іноді реальність. Алфавітний список 

учнів вони запам’ятовують швидше, ніж своїх живих учнів. Студента-практиканта 

цього типу відразу можна виявити за його манерою поводитися під час уроку. Він 

дивиться куди завгодно, тільки не на учнів, і тримається якось скуто, неприродно, 

незграбно, думаючи не про школярів, що сидять перед ним, а лише про план уроку. 

Сильною стороною таких викладачів є хороше знання методики свого предмета і 

сумлінна підготовка до кожного уроку. Вчителі такого типу просто бояться йти в 

клас, не озброївшись достатньою підготовкою. Вони, крім того, зазвичай дуже 

принципові, глибоко переконані в правильності своїх ідей, відтак вимогливі до себе 
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і до інших, проте ця вимогливість нерідко переходить у нетерпимість до всіх 

інакодумців, у педантизм. Такі вчителі часто шукають нові шляхи, не 

задовольняючись уторованими методичними шляхами, іноді продумують вдалі 

прийоми викладання. Якщо такі теоретики мають ще й емоційний темперамент, то 

вони вміють захопити своєю переконаністю учнів, особливо старших, і надовго 

зберегти про себе хорошу пам’ять. Теоретики особливо сильні в поясненні нового 

матеріалу. Вони не стануть повторювати слово в слово підручник, вони вміють 

подати нове якось по-своєму, гаряче, переконливо, і це імпонує учням. План уроків 

теоретики складають чітко, але самі уроки ведуть нерозумно, захопившись яким-

небудь фрагментом, і завдання додому дають лише «під дзвоник», поспіхом. 

Зошити їх учнів зазвичай не надто охайні, оскільки на такі «дрібниці» теоретики не 

зважають (Кабо, 1970). 

Педагоги-реалісти, на думку В. Сороки-Росинського (1916), добре 

розуміються на світі речей і людей, тонко відчувають настрій учнів; уміють разом 

із ними і радіти, і сумувати, жити інтересами кожного з них. У теорії учитель-

реаліст не сильний, його методика – це практика, тому він зазвичай утруднюється 

методично обґрунтувати свої прийоми. Реалісти не завжди вміють виділити 

головне в навчальному матеріалі, проте добре бачать найважливіше – як він 

засвоюється учнями, і притому не найбільш здібними, а слабшими,  і відразу ж 

вносять необхідні корективи. На уроці їм найкраще вдається не пояснення нового 

матеріалу, де вони лише передають своїми словами зміст підручника, а 

опитування. Їх такт, почуття міри, тонке відчуття настроїв усього класу і знання 

особливостей кожного учня дозволяють узяти від кожного згідно зі здібностями і 

дати кожному відповідно до його можливостей. Слабким місцем у роботі 

педагогів-реалістів є емпіризм, невміння теоретично обґрунтувати свій 

педагогічний досвід і виділити найголовніше, а тому і небезпека розмінюватися на 

дрібниці (Кабо, 1970). 

Педагоги-утилітаристи схожі з реалістами в умінні добре орієнтуватися як у 

речах, так і в людях. Утилітарист схильний прирівняти всю шкільну науку про 

мову до простого довідника з правопису та пунктуації. Його сильна сторона – 

різного роду тренування в закріпленні та повторенні вивченого шляхом 

різноманітних вправ. Утилітаристи – майстри з оформлення. Їх документація, їх 

ретельно складені плани (викладацькі та виховні) завжди на належній висоті. Своїх 

вихованців вони знають дуже добре, але переважно – з боку їх недоліків, проте 

уміють знаходити до них підхід, і дисципліна на уроках зазвичай хороша. 

Утилітаристи нерідко бувають непоганими акторами і хорошими психологами: 

дуже вдало, іноді майстерно, володіють своїми настроями та інтонаціями, 

використовуючи їх не лише при навчанні виразному читанню, а й у повсякденному 

педагогічному вжитку, вгадуючи в кожному окремому випадку тон і роль, яку в 

даний момент найвигідніше зіграти, – від ніжного батька до грізного судді (Кабо, 

1970). 
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Наступна група – це артисти, яких називають натхненниками. В. Сорока-

Росинський називав їх також учителями-інтуїтивістами. Головна їх особливість – 

це здатність діяти за натхненням, за інтуїцією. У цьому їх сила, в цьому і слабкість. 

Тонке сприйняття людей дозволяє їм добре відчувати своїх вихованців, а тому і 

привертати до себе їх симпатії. Таких учителів школярі починають любити з 

найпершої зустрічі. Учителі-інтуїтивісти можуть проводити уроки натхненно, з 

артистичним піднесенням.  Особливість інтуїтивістів полягає в тому, що вони 

нічого не вміють робити по-старому, все у них виходить інакше. А тому нерідко й 

уроки перетворюються на творчі композиції, і в них з’являються такі імпровізації, 

іноді несподівані і для їх автора, які абсолютно не передбачалися в напередодні 

складеному плані. Уміють творчо працювати і учні такого викладача: у їх творах не 

буде, можливо, таких улюблених методистами цитат, але не буде і повторень 

тексту підручника, будуть власні думки, щирість, безпосередність, творчість 

(Сорока-Росинский, 1916). 

Негативні сторони інтуїтивістів – це передусім залежність роботи від 

настрою такого вчителя: тут можливі, поряд із високоякісними, і дуже посередні, а 

іноді й просто непідготовлені уроки, коли викладач працює зовсім без ентузіазму. 

Вміння творчо вести урок, моменти натхнення і вдалих імпровізацій іноді 

призводять до того, що такі вчителі можуть погано підготуватися до уроку, 

невдало спланувати його, сподіваючись на свої імпровізаторські здібності. Добре 

сплановані уроки іноді теж не вдаються, оскільки на них нерідко вчитель, 

захоплюючись, руйнує план, не доводить урок до належного завершення. Такі 

викладачі зазвичай добре володіють мовою, але в деяких випадках не вони, а їх 

мова починає володіти ними. Вчителям цього типу слід пройти сувору і тривалу 

школу самовиховання, самодисципліни та постійного критичного до себе 

ставлення. Тільки за цієї умови вони зможуть стати артистами у викладанні та 

справжніми натхненниками у вихованні учнів. Ці чотири типи учителів рідко 

зустрічаються в чистому вигляді, превалюють комбіновані типи, що не позбавляє 

їх індивідуальності, своєрідної родзинки (Кабо, 1970). 

Спочатку інтерес до педагогічної діяльності В. Сороки-Росинського 

проявили літератори: це була перша спроба відтворення образу педагога, здійснена 

в художній літературі. У 1927 р. вийшла у світ книга його колишніх вихованців 

Г. Бєлих і Л. Пантелєєва «Республіка ШКІД», у якій педагог став прообразом 

головного героя (Кабо, 1970). Автори повісті зобразили життя педагогів і 

вихованців гумористично, з елементами карикатури.  

У ці ж роки оцінку педагогічної діяльності В. Сороки-Росинського в ШКІДі 

дали О. Горький, Н. Крупська, А. Макаренко. Н. Крупська сприйняла повість як 

документальний матеріал, що свідчить про низький рівень педагогічної справи в 

школі імені Ф. Достоєвського. У статті «Воскресла бурса», опублікованій у газеті 

«Правда» від 30 березня 1927 р., Н. Крупська з прикрістю писала про існування 

карцеру в школі і про інші численні прорахунки завідувача Вікніксора: «ШКІД, 

хоча і називається радянською школою, але по суті це типова бурса» (Крупская, 
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1959, c. 3). Майже ідентичну точку зору на школу імені Ф. Достоєвського висловив 

А. Макаренко. У статті «Дитинство і література», опублікованій у газеті «Правда», 

він зазначав: «Виховний метод керівника ШКІДи Вікніксора і його помічників 

абсолютно ясний. Це – карцер, замкнені двері, підозрілі щоденники. Дуже схожі на 

кондуїт. Тут визначається повне безсилля педагогічної майстерності перед 

невеликою групою порівняно легких і здібних хлопців» (, с. 202–203).  

На критику відомих громадських діячів В. Сорока-Росинський дав таку 

відповідь: «Республіка ШКІД» – це літературний твір, де в художній формі 

колишні учні школи розповідають про своє навчання в ній. Художній твір – не 

фотографія дійсності, автор може по-своєму розпоряджатися фактами: одні 

висунути на перше місце, якісь затушувати, про щось змовчати. Зовсім інше – 

школа імені Ф. Достоєвського. Це не художня вигадка, а реальні люди, які жили і 

діяли в ній у 1920–1925 рр. Це – педагогічна система» (Сорока-Росинський, 1991, 

с. 169).  

На відміну від курсу Наркомату просвіти, спрямованого на здійснення 

трудової політехнічної підготовки, педагогічний колектив, яким керував В. Сорока-

Росинський, забезпечував розвиток дитячої творчості в навчальній і позакласній 

діяльності. Школа ім. Ф. Достоєвського стала альтернативною школою 20-х рр. 

ХХ ст., що і спричинило стосовно неї появу дуже суперечливих оцінок з боку 

низки громадських діячів (Кабо, 1970).  

В. Сорока-Росинський досліджував проблему створення російської школи як 

національного феномену. Основними шляхами формування національної культури 

та національної самосвідомості він вважав сімейне виховання, що спирається на 

релігію, працю, народні традиції, пісенну та казкову творчість, батьківський 

авторитет. Він засуджував націоналістичне виховання, що проповідує нетерпимість 

до інших націй. Спираючись на свій педагогічний талант, педагогічний досвід і 

демократичні ідеали, В. Сорока-Росинський зумів створити виховну систему, що 

відрізнялася справжнім гуманізмом, і домогтися позитивних результатів у 

перевихованні важких підлітків. На відміну від більшості педагогів, що займалися 

перевихованням безпритульників на основі залучення їх до сільськогосподарської 

або промислової праці, В. Сорока-Росинський виховував культурою. В основі 

педагогічних методів і засобів перевиховання важких дітей лежала глибока повага 

до знань, культури, інтелектуальної праці, яку сам В. Сорока-Росинський проніс 

крізь усе життя.  

При організації процесу навчання в школі ім. Ф. Достоєвського педагог 

орієнтувався на принципи диференційованого навчання, що передбачало поділ 

учнів на групи за показниками інтелектуального розвитку та орієнтацію змісту, 

темпів, методів і форм навчання на індивідуально-типологічні особливості. 

Поєднання розумової пізнавальної діяльності з іншими видами діяльності (ігровою, 

художньою тощо) стимулювало позитивне емоційне ставлення дітей до навчання. 

Художньо-ігрові форми діяльності впроваджувалися в різноманітні навчальні 

предмети. В. Сорока-Росинський згадував: «Услід за російською мовою, 
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літературою та німецькою мовою забажала інсценуватися й історія» (Сорока-

Росинський, 1991).  

Введення такого педагогічного нововведення в школі, як своєрідні 

громадські огляди знань, дозволяло вихованцям усвідомлювати громадську 

цінність і необхідність знань, а також отримати суспільне визнання своєї 

діяльності. Підготовка до такого огляду передбачала активну пізнавальну 

діяльність вихованців, які готували сцени-діалоги, інсценування, складали схеми, 

діаграми та інше.  

Головний виховний результат «обліку знань» В. Сорока-Росинський (1991) 

вбачав у тому, що «хлопці вперше відчули впевненість у своїх можливостях» 

(с. 164). Вихованці мали виявляти ініціативу в будь-якій діяльності, тому 

організовувалися творчі спілки дітей, колективні форми співтворчості, де 

вихованці мали право на полеміку, право випускати свої газети та журнали. 

Ніякого суворого контролю та нав’язування думок не допускалося. Такі психолого-

педагогічні умови розширювали мікросоціальне середовище для підлітків, сферу їх 

духовного спілкування. Основною метою педагогічної дії В. Сороки-Росинського 

було поширення контактів своїх вихованців із навколишнім світом, із різними 

громадськими організаціями. Вихователі застосовували екскурсійний метод 

виховання: проводилися екскурсії в порт, по місту, на старі пітерські заводи, по 

історичних пам’ятках (Шендерова, 2010). Сьогодні ці форми роботи в освітньому 

процесі трансформувалися в проектну діяльність учнів, яка стає обов’язковою. 

Педагогічна технологія В. Сороки-Росинського реалізовувала загальні 

педагогічні принципи: повага до свободи і життя кожної дитини; творче 

розкріпачення особистості учня; залучення його до соціально та особистісно 

значущих видів діяльності; збагачення зв’язків навчально-виховної установи з 

навколишнім світом; формування цілісної, всебічно розвиненої особистості. У той 

період В. Сорока-Росинський у своїх педагогічних пошуках був самотнім, його 

оточувала атмосфера недовіри. Педагог, вирішуючи завдання єдності навчання та 

виховання, підкреслював необхідність формування згуртованого вчительського й 

учнівського колективу. Саме ця ідея була покладена в основу створеної ним 

виховної системи (Шендерова, 2010).  

Гуманізм педагогіки В. Сороки-Росинського проявлявся в тому, що він вірив 

у благополучне майбутнє морально і психічно дефективних дітей, як їх тоді 

класифікували, в те, що їм вдасться «вийти в люди», стати гідними громадянами. 

Гуманістичний потенціал і значення педагогічної технології, створеної 

В. Сорокою-Росинським, полягає в тому, що вона дозволяла переорієнтувати 

діяльність вихованців із руйнівною на суспільно значущу, свідому, творчу, 

орієнтовану на вищі духовні цінності. Школа імені Ф. Достоєвського виховувала з 

безпритульників інтелігентів у той період, коли головним завданням вважалося 

трудове виховання, пролетаризація мас.  

Унаслідок розбіжності в педагогічних поглядах з офіційними педагогічними 

інстанціями в 1925 р. В. Сорока-Росинський був звільнений із Школи-комуни. З 
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1928 по 1936 рік педагогу було заборонено працювати в середніх загальноосвітніх 

школах. У ці роки він викладав у Педагогічному інституті імені О. І. Герцена на 

відділенні соціально-правової охорони неповнолітніх, де готували вихователів для 

роботи з безпритульними та важкими дітьми, займався «важкими» в 

Топографічному технікумі; працював в експериментальній школі для 

психоневротиків при Педологічному інституті (Шендерова, 2010). 

Підсумовуючи, зазначимо, що метою виховання В. Сорока-Росинський 

вважав гармонійний розвиток особистості, а основними орієнтирами його 

досягнення слугували фундаментальні знання та способи творчого оперування 

культурною спадщиною. Педагогічні принципи та погляди В. Сороки-Росинського 

актуальні й сьогодні: це концептуальна ідея розвитку творчих здібностей дітей; 

глибока повага до особистості дитини, визнання її права на власну думку; принцип 

культуроосвіченості як первинної умови виховання повноцінної особистості; 

безперервне самоствердження особистості, постійна самотворчість; постійний 

пошук істинно гуманістичних стосунків між учителями й учнями; висока 

вимогливість до професійних і особистих якостей учителя; принцип єдиного 

колективу (вихователів і вихованців); перебування школи поза політикою, оскільки 

школа й політика лежать у різних площинах; педагогіка розуміється не лише як 

наука, а й як етична система, що має спиратися на загальні етичні цінності, 

пов’язані з розумінням істини, добра та краси.  

Одним із важливих джерел розвитку ідей 

педагогічної майстерності була творча діяльність 

педагога-експериментатора, засновника нової форми 

роботи з дітьми (дитячі клуби), основоположника 

російської додаткової педагогічної освіти Станіслава 

Теофіловича Шацького (1878–1934 рр.). Він народився 

в с. Вороніно (нині Смоленська область) у сім’ї 

військового чиновника (Ковалева, 1992). Пошук його 

професійного самовизначення тривав упродовж десяти 

років. Мріяв бути лікарем, інженером, випробувачем, 

тому навчався в Московському університеті, 

Московській консерваторії, сільськогосподарській 

академії, але, за словами самого С. Шацького (1962), 

«педагогіка захопила міцно й назавжди» (с. 28). 

Глибоке знайомство зі школами Західної Європи (1912–1914 рр.) дозволило 

педагогу зробити висновки про те, що організовані їм та його колегами літня 

колонія для дітей робітників, в основу діяльності якої було покладено педагогічні 

ідеї «вільного виховання», та дитячий клуб не поступаються найкращим іноземним 

навчальним установам. У дитячих клубах, відкритих на робочих околицях Москви, 

велике значення надавалося розвитку дитячої творчості та мистецтву: діти співали, 

танцювали, малювали, читали книги, відвідували театри, музеї. Метою дитячих 

клубів був усебічний розвиток вільної творчої особистості (Ковалева, 1992). 

С. Шацький 
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С. Шацький вказував на роль творчості як провідної функції педагогічної 

діяльності, що, як і діти, має бути живою, дієвою, рухливою, пошуковою. Великого 

значення у формуванні педагогічної майстерності С. Шацький (1962) надавав 

професійній техніці вчителя-вихователя, підкреслюючи, що «не відкладаючи 

питання про творчість, ми повинні говорити про вміння цю роботу проводити» 

(с. 47). 

Важливими проблемами педагогіки С. Шацький вважав питання 

самоврядування школярів, виховання як організації життєдіяльності дітей, у тому 

числі проблеми лідерства в дитячому співтоваристві. Головне завдання школи 

видавалося йому найважливішим чинником привернення дитини до культурних 

досягнень людства. Освіта, стверджував він, має бути спрямована на формування 

людини, здатної самоудосконалюватися й удосконалювати своє оточення, 

раціонально займатися трудовою, розумовою та естетичною діяльністю, 

зосереджувати свої зусилля на досягненні поставленої мети. С. Шацький 

сформулював концепцію виховання та освіти підростаючого покоління, важливим 

положенням якої було твердження, що джерело розвитку дитини лежить не в 

генетичних задатках, а в соціальному та економічному середовищі, в якому 

здійснюється її виховання. Педагог вважав, що детермінуючим чинником 

поведінки людини є «соціальна спадковість» – норми, традиції, звичаї, що 

передаються із покоління в покоління (Шацкий, 1962, с. 66–87).  

Педагог активно виступав проти спроб розглядати дитину як матеріал, з 

якого відповідно до того чи іншого задуму можна сформувати необхідний тип 

особистості. Учений підкреслював, що справжнє виховання потребує глибокого 

знання природи дитини, виховувати дитину необхідно з опорою на її досвід, 

знання, інтереси та потреби. Педагог одним із перших дослідив педагогіку 

дитячого колективу, теоретично обґрунтував закономірності його формування: 

самоврядування, чіткий розподіл обов’язків, організація корисної діяльності в 

умовах взаємодопомоги та контролю, шефство старших над молодшими, 

формування звичаїв (Ковалева, 1992).  

Метод наукового дослідження самого С. Шацького характеризувало цілісне 

вивчення освітнього процесу, яке дозволяє отримати конкретні знання про 

стосунки між дітьми, їх переживання, думки і почуття в реальних умовах 

навчально-виховного процесу. Наукові спостереження за життям дітей та їх 

діяльністю доповнювалися матеріалами, отриманими на основі аналізу учнівських 

творів, методу анкетування та бесіди. Матеріали соціально-педагогічних 

досліджень С. Шацький активно використовував при плануванні та організації 

навчально-виховної роботи Першої дослідної комплексної станції з народної освіті, 

що включала навчально-освітні установи Наркомату освіти РРФСР: дитячі садки, 

міські та сільські школи, позашкільні установи різного типу, вчительські курси та 

інше. Ознайомившись із виховною системою С. Шацького, Д. Дьюї зазначив, що 

Перша дослідна станція є унікальною для світу установою, здатною вирішувати 

принципово нові для педагогічної науки завдання (Ковалева, 1992). 
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Справжня школа, на думку С. Шацького (1964), повинна цілісно розвивати 

дитину в процесі різноманітних видів діяльності – трудової, естетичної, розумової, 

фізичної, соціальної, що сприяє різнобічному розвитку особистості. 

Найважливішим завданням учителя-майстра С. Шацький вважав проектування 

процесу розвитку особистості учня, що дозволяло б розширити його світогляд, 

підвищити рівень культури, запропонувати йому нові завдання, що допоможуть 

розвитку самостійного мислення. С. Шацький підкреслював, що для вирішення 

педагогічних задач учитель повинен не лише викладати, а й створювати сприятливі 

умови для зростання та розвитку учня. Відтак реформа школи, з його точки зору, 

має розпочинатися з реформи професійної підготовки учителя. Організувавши 

діяльність дітей із розв’язання життєво важливих проблем, учений запропонував 

принципово нову модель школи, що стала центром виховання в мікросередовищі, 

координатором усіх виховних дій.  

Іноземні педагоги, що знайомилися з роботою С. Шацького, відмічали 

принципову новизну його педагогічних підходів до визначення цілей і завдань 

виховання. У книзі відгуків про діяльність Першої дослідної станції збережено 

запис делегації німецьких учителів про роботу станції, де вказувалося, що розмах її 

діяльності, а також особливості її практичної роботи мають величезне значення 

(Ковалева, 1992). 

Проте суспільні умови, в яких С. Шацькому довелося втілювати в життя свої 

педагогічні ідеї, заважали його творчим пошукам. Кампанія зі знищення старої 

інтелігенції, що розпочалася наприкінці 20-х рр., коли були репресовані друзі та 

знайомі С. Шацького, спричинила глибокі переживання (Ковалева, 1992).  

Станція постійно знаходилася під загрозою розформування, тому на початку 

30-х рр. С. Шацький покинув дослідну станцію, залишив роботу з дітьми і 

перейшов на посаду керівника Московської консерваторії. 30 жовтня 1934 р. 

педагог раптово помер. Тільки на початку 60-х рр. ХХ ст. було надруковано 

зібрання його творів у чотирьох томах. Сьогодні відроджується інтерес до творчої 

спадщини С. Шацького в Західній Європі та Америці, де виходять друком його 

твори. У Росії після довгої перерви педагогічна спадщина С. Шацького стала 

предметом вивчення у вищих педагогічних навчальних закладах (Ковалева, 1992). 

Педагогічна майстерність вчителя-вихователя є соціально-педагогічним 

явищем, що зумовлене культурно-історичним розвитком суспільства й інтегрує 

знання багатьох наукових дисциплін – філософії, культурології, етики, педагогіки, 

педагогічної творчості, психології тощо (Зязюн, 2007). Особлива роль у розвитку 

ідей педагогічної майстерності належить педагогічній спадщині А. Макаренка. 

Видатний педагог-гуманіст, неперевершений педагог-майстер, психолог, 

талановитий письменник, сценарист, драматург, літературний критик Антон 

Семенович Макаренко (1883–1939 рр.) народився у м. Білопілля Харківської 

губернії (нині Сумська обл.) у сім’ї маляра-полірувальника залізничних 

майстерень. А. Макаренко закінчив філологічний факультет Полтавського 

учительського інституту (1914–1917 рр.) із золотою медаллю, високу оцінку 
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одержав його випускний науковий педагогічний твір «Криза сучасної педагогіки» 

(К 100 – летию, 1978). Як свідчать архівні джерела, у його студентській 

характеристиці зазначалося: «Макаренко А. 

особливий інтерес проявив до педагогіки та 

гуманітарних наук. Буде дуже хорошим викладачем з 

усіх предметів, а особливо з історії та російської 

мови» (Колекция документов, 1984). Працював 

учителем Крюківського двокласного залізничного 

початкового училища, потім учителем залізничного 

училища на станції Долинська (1911–1914 рр.) (К 100 

– летию, 1978).  

З 1917 р. до 1919 р. працював на посаді 

завідувача Крюківського вищого початкового 

залізничного училища, де проявився його 

педагогічний талант. Саме в цей період А. Макаренко 

приділяв велику увагу трудовому вихованню дітей, 

клубній та гуртковій роботі учнів, здійснював культурно-просвітню діяльність 

серед населення, створив драматичний колектив, який ставив п’єси А. Чехова, 

О. Островського, М. Гоголя, відкрив вечірні курси для робітників-залізничників, де 

сам викладав історію, російську мову та літературу (К 100 – летию, 1978).  

Після закінчення інституту А. Макаренко працював учителем зразкового 

училища при Полтавському учительському інституті (1918–1919 рр.), завідував 

початковою школою (1919 р.), а згодом семирічною трудовою школою, був 

обраний членом губернської спілки вчителів Полтави. У період свого професійного 

становлення А. Макаренко проявив себе не лише як талановитий педагог, а й як 

керівник, організатор різнобічної просвітницько-педагогічної роботи (К 100 – 

летию, 1978).  

За спогадами В. Макаренка, брата видатного педагога, Антон мав колосальну 

пам’ять і постійно читав. Читав уважно, вражаюче швидко, не пропускаючи нічого, 

і сперечатися з ним про літературу було абсолютно марно. Майже кожні два дні він 

приносив яку-небудь книгу, новий альманах, нову збірку, які на той час 

випускалися на книжковому ринку, виписував журнал «Російське багатство», 

московську газету «Російське слово» і петербурзький сатиричний журнал 

«Сатирикон», купував ілюстрований журнал «Світ мистецтва», що видавався 

С. Дягілєвим. В. Макаренко звертав увагу на те, що Антон читав наукові книги з 

філософії, соціології, астрономії, природознавства. Велике враження на нього 

справили твори з історії В. Ключевського, С. Платонова, В. Соловйова, 

М. Костомарова, П. Мілюкова, М. Грушевського, М. Шильдера, він захоплювався 

філософією Ф. Ніцше та А. Шопенгауєра. З художньої літератури читав буквально 

все, що з’являлося на книжковому ринку: прозаїків О. Купріна, В. Вересаєва, 

Є. Чирикова, С. Скитальця, О. Серафімовича, М. Арцибашева, Ф. Сологуба, 

Д. Мережковського, А. Аверченка, С. Найденова, І. Сургучова, поетів О. Блока, 

А. Макаренко 
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В. Брюсова, К. Бальмонта, К. Фофанова, З. Гіппіус, С. Городецького. Його 

улюбленими письменниками були М. Горький і Л. Андрєєв. З іноземних 

письменників А. Макаренко віддавав перевагу К. Гамсуну, Г. Ібсену, 

А. Стріндбергу, О. Уайльду, Дж. Лондону, Г. Гауптману, Б. Келлерману, 

А. Франсу, М. Метерлінку, Е. Ростану. Рано пробудилася у А. Макаренка любов до 

музики й театру. Із Кременчука він їздив до Києва, щоб подивитися вистави 

київських театрів (Хиллиг, 1998).  

Цінні спогади про роботу А. Макаренка в Долинському залізничному 

училищі (1911–1914 рр.) залишив народний учитель Л. Степанченко, який 

охарактеризував педагогічні погляди і методи навчання та виховання, які 

застосовував А. Макаренко, розкрив його внутрішній світ, зобразивши як людину 

освічену, ерудовану, начитану, тонкого психолога та чуйного педагога. З осені 

1919 р. А. Макаренко був членом правління міської профспілки учителів 

російських шкіл, обирався заступником начальника відділу трудових колоній при 

Полтавському Губнаросвіти. У 1920 р. він прийняв керівництво дитячим будинком 

для неповнолітніх правопорушників під Полтавою, що пізніше дістав назву дитячої 

трудової колонії ім. М. Горького (1920–1928 рр.) (К 100 – летию, 1978).  

Після закінчення Полтавського вчительського інституту А. Макаренко 

здійснив спробу вступити до Московського університету, але йому в цьому було 

відмовлено, оскільки після інституту потрібно було відпрацювати певний строк. 

Однак у 1922 р. А. Макаренко все ж став студентом Московського Центрального 

інституту організаторів народної освіти імені Є. О. Літкенса. Не маючи можливості 

приїхати на іспит до Москви, А. Макаренко написав заяву із проханням про його 

зарахування і доклав стислу характеристику знань із різноманітних наук. У 

Центральному державному архіві Москви збережений документ, відомий під 

назвою «До заяви А. Макаренка. Замість колоквіуму», датований 1922 р., де 

А. Макаренко власноруч пише про свої знання в галузі предметних дисциплін, що 

отримав у Полтавському вчительському інституті. Педагог відзначив свої 

ґрунтовні пізнання в астрономії, біології, географії, економічній політиці. Серед 

улюблених предметів він називає історію, підкреслюючи, що добре знайомий із 

творами В. Ключевського, М. Покровського, С. Соловйова, М. Костомарова і 

М. Павлова-Сильванського. А. Макаренко зазначав, що дуже добре знає логіку за 

Г. Челпановим, В. Мінто і М. Троїцьким, підкреслював, що любить психологію, 

прочитав усе написане російською мовою з психології і вважає, що їй належить 

майбутнє. Найціннішим, зробленим у психології, назвав роботи Л. Петражицького. 

Зізнавався, що у філософії обізнаний несистематично. А. Макаренко, за його 

власними словами, шанував В. Шекспіра, О. Пушкіна, Ф. Достоєвського, 

К. Гамсуна, відчував величезну силу Л. Толстого, із новітньої літератури знав і 

розумів М. Горького і О. Толстого. У Вчительському інституті отримав золоту 

медаль за випускний твір «Криза сучасної педагогіки», над яким працював 6 

місяців (Колекция документов, 1984). Все викладене підтверджує, що 
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А. Макаренко був освіченою, широко ерудованою людиною в галузі гуманітарних 

наук і театрального мистецтва. 

11 листопада 1922 р. А. Макаренко, будучи студентом, виступив із 

доповіддю «Гегель і Фейєрбах», а вже 27 листопада написав заяву: «Унаслідок 

отриманих мною повідомлень від вихованців і вихователів Полтавської трудової 

колонії для морально-дефективних, яку я організував і вів упродовж двох років, я 

вважаю себе зобов’язаним негайно повернутися до колонії, щоб вчасно зупинити 

процес розпаду колонії…» (Макаренко, 1957a, с. 59). Таким чином, навчатися в 

Московському Центральному інституті організаторів народної освіти імені 

Є. О. Літкенса А. Макаренку довелося тільки з 14 жовтня по 27 листопада 1922 р. 

Через проблеми в колонії ім. М. Горького він залишив навчання і повернувся до 

Полтави. Педагогу вдалося налагодити життя і діяльність колонії, перетворити її на 

зразкову, що знайшло відображення в найвідомішому творі А. Макаренка 

«Педагогічна поема» (надрукована в 1933–1936 рр.), над якою педагог працював з 

1925 по 1935 р. У 1926 р. колонія ім. М. Горького була переведена в Куряж, що 

знаходився неподалік від Харкова (Фролов, 2006). 

З 1927 р. А. Макаренко поєднував роботу в колонії з організацією дитячої 

трудової комуни імені Ф. Дзержинського, а в 1928 р. був змушений залишити 

колонію ім. М. Горького. До 1932 р. А. Макаренко працював завідувачем, а 

впродовж 1932–1935 рр. – начальником педагогічної частини комуни імені 

Ф. Дзержинського (К 100 – летию, 1978). 

Привертає увагу яскрава творча індивідуальність самого А. Макаренка, який 

був різнобічно талановитою людиною. Він добре грав на скрипці, непогано 

малював, був талановитим режисером, мав гарні акторські здібності, писав сценарії 

та п’єси, що ставилися комунарами. Педагог піклувався про естетичну, культурну, 

літературну освіченість своїх вихованців. Так, наприклад, комунари проводили 

теоретичну конференцію за романом О. Пушкіна «Євгеній Онєгін», на яку були 

запрошені професор-літературознавець і музикознавець, який охарактеризував 

оперу П. Чайковського «Євгеній Онєгін», після чого комунари прослухали оперу в 

Харківському театрі. У комуні був проведений конкурс на краще читання роману 

А. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Сам А. Макаренко знав увесь роман напам’ять, 

любив поезію, декламував вірші І. Крилова, О. Пушкіна, Т. Шевченка, Ф. Тютчева, 

К. Чуковського (Фролов, 2006). О. Дубасенюк (2003) пише: «А. Макаренко був 

ерудованим і інтелігентним, досить приємною людиною, спілкування з ним 

приносило людям позитивні емоції. У програму естетичного виховання 

А. Макаренко включав і красу одягу, мови, рухів, побуту, праці, відпочинку. Він 

високо цінував художню простоту, природність, почуття міри, не міг терпіти 

грубості, нетактовності, розхлябаності, хизування в роботі, рухах, розмові, 

вчинках. Він постійно намагався забезпечити єдність внутрішньої та зовнішньої 

краси людини, єдність етики й естетики» (с. 7–9). 

У 1932–1935 рр. за підтримки О. Горького (1868–1936 рр.) були видані такі 

художні твори А. Макаренка, як «Марш 30 року», «Педагогічна поема», п’єса 
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«Мажор». До кінця свого життя О. Горький підтримував А. Макаренка. Останніми 

листами А. Макаренко і М. Горький обмінялися в жовтні 1935 р. У 1934 р. Антон 

Семенович був прийнятий до Спілки письменників (Фролов, 2006).  

Улітку 1935 р. А. Макаренка призначили заступником начальника Відділу 

трудових колоній НКВД України, де він керував навчально-виховною частиною, 

але навіть на цій посаді педагог за сумісництвом керував колонією неповнолітніх 

правопорушників № 5 у м. Бровари під Києвом (К 100 – летию, 1978). 

На початку 1937 р. А. Макаренко переїхав до Москви і присвятив себе 

літературній і суспільно-педагогічній діяльності. Упродовж 1937–1939 рр. були 

опубліковані «Книга для батьків» (1937 р.), «Прапори на вежах» (1938 р.), повість 

«Честь» (1937–1938 рр.), статті, нариси, рецензії тощо. 30 січня 1939 р. видатний 

педагог був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора «За видатні 

успіхи і досягнення в галузі розвитку радянської художньої літератури». 1 квітня 

1939 р. А. Макаренко помер від серцевого нападу. Похований на Новодівочому 

кладовищі в Москві (Фролов, 2006). 

У 20-ті рр. ХХ ст. почалося реформування системи освіти, впровадження 

інноваційних принципів організації навчально-виховного процесу. Увага 

педагогічного співтовариства зосередилася на таких питаннях: трудова школа, 

соціалізація життя дитини, комплексна система навчання та виховання, бригадно-

лабораторна організація навчання, зв’язок школи та виховання з життям. 

А. Макаренко палко відгукнувся на ці зміни, вважаючи, що виховання має бути 

організоване як масове виробництво, і зазначав, що «конструювання» людської 

особистості повинно базуватися на її індивідуальності, красі, своєрідності таланту, 

інтересах, схильностях. Він одним із перших назвав особистість вихованця 

суб’єктом виховного процесу. Саме А. Макаренку належать такі прогресивні ідеї: 

виховання як технологічний процес, «зона найближчого розвитку», 

самоврядування, здоровий спосіб життя дітей та охорона їх здоров’я, творча 

взаємодія особистостей у процесі діяльності, «закон руху колективу», а також 

принцип, який випливає із цього закону, названий педагогом «теорією завтрашньої 

радості» або «системою перспективних ліній», гуманістичний підхід до людини з 

«оптимістичною гіпотезою», програма «конструювання» людської особистості з 

урахуванням її індивідуальності тощо (Илалтдинова, 2010). 

У монографії «Історія педагогічної майстерності» О. Лавріненко (2009b) 

зазначає, що феномен «педагогічна майстерність», реалізований у процесі 

підготовки майбутнього вчителя авторським колективом науковців Полтавського 

державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка в 70–90-х рр. ХХ ст., 

належить до тих понять, що поєднують у собі науку та мистецтво, теорію та 

практику. До тезаурусу української педагогіки це поняття введено А. Макаренком. 

Відтак саме його можна вважати фундатором педагогічної майстерності. 

Педагогічна спадщина А. Макаренка тісно пов’язана з інноваційними 

технологіями, процесами сучасного реформування освіти, оскільки сам він перш за 

все був практиком, новатором і реформатором. Не наводячи визначення поняття 
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«педагогічна майстерність», у своїх статтях і виступах перед учителями він 

розкрив його структуру та зміст: високий рівень вихованості педагога, його 

авторитет, моральні якості, педагогічна спрямованість, глибокі професійні знання 

та вміння, сильний характер, діловитість, тверда воля, гуманність, поєднання 

вимогливості з повагою до вихованців (Илалтдинова, 2010).  

Педагог-новатор розглядав діяльність учителя з позицій виробництва, 

технології. Він уперше виділив педагогічну техніку як складову педагогічної 

майстерності, віддаючи провідну роль у майстерності вчителя саме професійній 

техніці та наголошуючи на необхідності спеціального професійного виховання. Із 

цих позицій А. Макаренко підходив і до проблеми підготовки вчителя та 

організації педагогічної освіти. Він зазначав, що, на жаль, у педагогічних 

інститутах не знають, що таке педагогічна майстерність, «цією майстерністю там і 

не пахне». Педагог був переконаний, що в майбутньому в педагогічних закладах 

будуть викладати основи педагогічної майстерності, техніки в спеціальному курсі 

(Илалтдинова, 2010).  

Варто зауважити, що А. Макаренко мав чітку позицію щодо формування 

педагогічної майстерності, заперечував вирішальне значення таланту в 

педагогічній професії, стверджуючи, що талант вихователя зустрічається не так 

часто. Він підкреслював, що професія вчителя масова і доступна кожному, а успіх 

праці залежить від працездатності педагога та його любові до своєї справи. 

Майстерність вихователя, на його думку, є не якимось особливим мистецтвом, що 

потребує таланту, а спеціальністю, якої треба навчатися. Відтак майстром може 

стати кожен, якщо йому допоможуть і якщо він сам буде багато працювати, 

оскільки педагогічна майстерність досягається лише невтомною працею 

(Макаренко, 1958).  

Особливого значення А. Макаренко надавав педагогічній техніці, розуміючи 

під цим набір спеціальних знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективність 

професійної діяльності вчителя-вихователя. Педагог у своїх працях вільно 

оперував терміном «педагогічна техніка» і використовував поняття «педагогічна 

технологія». Спеціальної роботи із цієї проблематики він не написав, але в окремих 

статтях часто наполягав саме на технологічному підході у виховному процесі. 

Звертаючись до поняття «педагогічна техніка», писав, що, крім близьких, 

довірливих стосунків із вихованцями, вихователю потрібна ще й педагогічна 

техніка. Він знаходив подібність між процесами виховання та звичайними 

процесами на матеріальному виробництві, і ніякої особливо страшної 

механістичності, на його думку, в цій подібності не існувало. Розкриваючи зміст 

поняття «педагогічна техніка», А. Макаренко (1984) зазначав, що вихователь не 

може бути гарним, якщо він не володіє мімікою, не може надати своєму обличчю 

необхідного виразу або не вміє стримати свій настрій. Спираючись на власний 

досвід, він писав, що став справжнім майстром лише тоді, коли навчився говорити 

«Йди сюди!» з 15–20 відтінками, коли навчився надавати 20 нюансів виразу 

обличчя, постановці фігури, голосу. Працюючи над удосконаленням педагогічної 

майстерності своїх працівників, А. Макаренко звертав увагу на артистизм педагога 

в процесі розв’язання професійних задач. Вихователь повинен уміти 
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організовувати, ходити, жартувати, бути веселим, сердитим і поводити себе так, 

щоб кожен його рух виховував. Відповідаючи своїм опонентам, які вважали 

подібне «дрібницями», він підкреслював, що вміння встати, сісти дуже важливі для 

педагога, оскільки саме такі «дрібниці» підсилюють виразність педагогічної дії, і 

на практиці доводив, що вони збагачують арсенал засобів впливу на вихованців.  

Отже, за переконанням А. Макаренка, педагогічна техніка охоплює 

різноманітні питання й аспекти оволодіння ефективними формами, методами та 

засобами всіх видів виховної діяльності. Відмічаючи технократичність звучання 

термінів «педагогічна техніка» і «педагогічна технологія», А. Макаренко 

висловлював сподівання, що згодом, можливо, до них будуть знайдені більш 

«милозвучні» синоніми.  

Відомо, що педагогічна технологія передбачає строгу алгоритмізацію 

послідовно виконуваних дій для підвищення ефективності педагогічної взаємодії та 

досягнення поставленої мети. Ідеї А. Макаренка співзвучні сучасній педагогічній 

діяльності, де під педагогічною технологією розуміють сукупність науково 

обґрунтованих педагогічних прийомів, що дозволяють оптимізувати отримання 

оперативної системної інформації і на її основі активно втручатися у процес 

навчання та виховання, створювати умови для реалізації особистісного підходу 

(Кораблёва, 2008).  

Творча спадщина педагога дає можливість стверджувати, що вся його 

багаторічна діяльність була спрямована на розробку та реалізацію технологічного 

підходу в педагогічній теорії та практиці. А. Макаренко був переконаний у тому, 

що кожен учитель має оволодіти педагогічною технікою, без якої й педагогічну 

майстерність він вважав зовсім пустою, кустарною справою. Однак це не означає, 

що А. Макаренко обмежував педагогічну майстерність педагогічною технікою: 

відоме його висловлювання про те, що ніякі рецепти не допоможуть, якщо в 

особистості вихователя є великі недоліки (Кораблёва, 2008). А. Макаренко (1958) 

стверджував, що педагог – це вирішальна фігура навчально-виховного процесу: 

«Зберіть найкращих дітей, поставте біля них поганих педагогів, і через місяць вони 

рознесуть і колонію, і дитбудинок, і школу, і цих педагогів» (с. 304).  

На сучасному етапі розвитку наукової думки педагогічна техніка, 

особливості її впливу на особистість вихованця розглядаються в контексті 

психофізіологічних, духовних, професійно значущих якостей педагога.  

Одним із перших А. Макаренко визначив педагогічно доцільну етичну норму 

відношення поваги та вимогливості, розробив методи управління навчально-

виховним процесом, спираючись на психологічні закономірності розвитку 

особистості. На його думку, етична дія педагога передбачає доцільність 

педагогічного впливу, в основу якого покладено індивідуальний підхід до 

вихованця, віру в його можливості. Етична дія педагога, за А. Макаренком, полягає 

у створенні педагогічних ситуацій, які спонукають до самостійних змін і 

самовдосконалення особистості, а також в оптимістичному баченні педагогічного 

процесу, вірі в можливості та силу виховання (Макаренко, 1957). 

Самобутність педагога, його неповторний внутрішній світ, привабливість у 

стані натхнення притягує людей, викликає в учнів позитивні естетичні почуття. 
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А. Макаренко висловлював думку про важливість у колективі красивих, молодих 

педагогів, в образах яких він вбачав певну «містерію», що змушувала вихованців 

мріяти, фантазувати. Педагог вважав, що образ привабливого вчителя, у якого є 

сила духовного впливу, сприймається учнями як «манок»: такого вчителя хочеться 

слухати і наслідувати, ось чому образ педагога мусить бути індивідуально 

яскравим, неповторним, а кожен вчитель повинен мати своє індивідуальне 

обличчя. Він зазначав, що вчитель завжди має бути організованим, підтягнутим, 

ввічливим, культурним, щоб власним прикладом спонукати вихованців до 

невпинного особистісного зростання (Макаренко, 1958).  

А. Макаренко вважав, що педагог має бути не лише старшим товаришем і 

наставником, а й учасником спільної діяльності. Він підкреслював, що педагоги та 

керівництво не повинні дозволяти вільного тону і зубоскальства, анекдотів, 

роздратованості, галасливості. Товариськість, як і будь-який емоційний настрій, 

повинна мати міру, бути педагогічно доцільною, не суперечити загальній системі 

взаємин педагога з дітьми. А. Макаренко вважав, що не можна допускати, щоб 

нерви були педагогічним інструментом, щоб виховувати дітей за допомогою 

«сердечних мук нашої душі». Він підкреслював, що педагог не повинен грати 

просто сценічно, його гра не може бути «мертвою грою», технікою, вона має 

відображати процеси, наявні в душі вихователя (Макаренко, 1960).  

В ефективному розв’язанні педагогічних задач важливу роль відіграє 

правильний, довірливий і доброзичливий тон учителя-вихователя. З цього приводу 

А. Макаренко (1960) зазначав: «Звичайно, розмовляючи зараз із вами, я зовсім інша 

людина, але коли я з дітьми, я повинен додати трохи мажору і дотепності та 

посмішки, не якоїсь штучної посмішки, але привітної посмішки, достатньо 

наповненої уявою» (с. 65). Він вважав голос інструментом учительської праці. За 

спогадами сучасників, сам А. Макаренко був обдарований яскравими акторськими 

вміннями, гарно володів голосом, жестами та мімікою, міг управляти своїм 

психічним станом. 

Підкреслимо, що в розумінні А. Макаренка ефективне розв’язання вчителем-

вихователем педагогічних задач залежить від рівня педагогічної майстерності та 

вмілого володіння професійною технікою. Педагогічна майстерність, на його 

думку, – це високе мистецтво навчання та виховання, що постійно 

вдосконалюється, це сплав професійної компетентності, особистісних якостей, 

педагогічних здібностей і вмінь учителя, досконалої педагогічної техніки 

(Макаренко, 1960).  

Отже, початок 20-х–30-ті рр. XX ст. характеризувався появою авторських 

теорій і проектів, інтеграцією науково обґрунтованих і практично перевірених 

здобутків експериментальних закладів у діяльність приватних і державних шкіл. У 

цей історичний період відбувалося відкриття експериментальних навчально-

виховних закладів, формування організаційної, змістової та методичної складових 

їх діяльності. Педагоги-експериментатори створювали сприятливі умови для 

розвитку особистості дитини, її духовно-морального становлення та підготовки до 

життєвого самовизначення, а також для взаємодії педагогів, батьків і учнів з метою 

ефективного вирішення спільних завдань.  
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Однією з важливих умов розвитку особистості дитини був інноваційний 

характер виховання, що забезпечувався вихователями-новаторами, яким були 

притаманні лідерські якості та інноваційне мислення. Все це уможливлювало 

розробку та впровадження принципово нових методик, нових виховних 

педагогічних технологій, прийомів, засобів, форм виховного процесу. Інноваціями 

у вихованні можна вважати оновлення педагогічного процесу, нововведення, що 

запроваджують самі працівники освітніх закладів, оновлення або поліпшення 

соціокультурної ініціативи, яка сприяє процесу розвитку творчої ініціативи, 

збагаченню морально-етичних, соціальних цінностей людини, а також надбанню 

самою особистістю практичного життєвого досвіду через нові способи взаємодії та 

організації інноваційної діяльності.  
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Додаток У 

Науково-просвітницька діяльність  

російської Академії педагогічних наук з розвитку 

педагогічної майстерності вчителя 

 

У дореволюційній Росії не існувало наукових педагогічних установ, тому в 

процесі створення нової радянської школи виникла необхідність організації 

академічних осередків. Наслідком цього стало відкриття Наркомпросом у 1919–

1920 рр. ряду інститутів: Центрального фізико-педагогічного інституту, 

Центрального природно-педагогічного інституту, Центрального гуманітарно-

педагогічного інституту, на базі яких був створений Науково-дослідний інститут 

методів шкільної роботи (1922 р.). В означений період було відкрито 

Ленінградський інститут наукової педагогіки (1924 р.) і Науково-дослідний 

педагогічний інститут при Другому Московському університеті (1926 р.) (Петров, 

2002). 

Крім наукових установ, у цей період у Росії було засновано більшість 

вищих педагогічних навчальних закладів, дослідно-педагогічних станцій і 

дослідно-показових шкіл Наркомпросу. У розвитку народної освіти брали активну 

участь відомі вчені-педагоги: П. Блонський, М. Бродський, В. Верховський, 

М. Йорданський, О. Калашников, К. Корнілов, А. Макаренко, А. Пінкевич, 

М. Пістрак, Б. Райков, Є. Мединський, В. Шульгін, В. Шацька, С. Шацький, 

М. Чехов та ін. 

Незважаючи на те, що радянська педагогіка не сприймала різні буржуазні 

теорії, у Росії означеного періоду досліджувалися прогресивні здобутки передових 

зарубіжних педагогів. Процес розвитку педагогічної науки здійснювався спільними 

зусиллями теоретиків-педагогів і вчителів-практиків. Однак відсутність єдиного 

центру, який би об'єднував і спрямовував дослідження теоретичних проблем 

педагогіки, негативно позначалося на розвитку педагогічної науки. 

У квітні 1941 р. під час наради з педагогічних наук, яку ініціював 

Всесоюзний комітет у справах вищої школи при Раднаркомі СРСР і Народний 

комісаріат освіти РРФСР, було поставлено завдання об'єднати зусилля вчених-

педагогів і вчителів у науково-педагогічних дослідженнях. Народний комісар 

освіти РРФСР В. Потьомкін видав наказ від 9 квітня 1941 р. «Про поліпшення 

викладання педагогіки та впровадження педагогічної практики у педагогічних 

вузах», в якому були розкриті недоліки педагогічної науки, відзначалися проблеми 

діяльності вчених-педагогів, їх слабкий зв’язок зі школою. У наказі було визначено 

конкретні заходи щодо подальшого розвитку педагогічної науки, підвищення її 

статусу в педагогічних навчальних закладах та науково-дослідних інститутах. 

Вказувалося, що основною базою для розроблення і обговорення теоретичних 

питань педагогіки і психології повинна стати педагогічна секція навчально-

методичної ради Наркомпросу РРФСР (Паначин, Колмакова, Равкин, 1988). 
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Координацію загальної науково-дослідної роботи в галузі педагогічних 

наук здійснювала секція навчально-методичної ради Міністерства освіти РРФСР. 

Секцію очолював професор І. Каїров, і йому, як голові, було доручено скликати 

розширені засідання педагогічної секції для обговорення основних проблем 

педагогіки, психології та приватних методик, а також видання найважливіших 

доповідей з педагогіки і психології (Александров, 1967). 

Навчально-методична рада повинна була спільно з Управлінням підготовки 

вчителів Наркомпросу розробити план науково-дослідної роботи, передбачивши 

висвітлення особливо важливих питань виховання і навчання дітей в школі, зв’язку 

школи і сім'ї, методик виховання, організації колективу авторів зі створення 

педагогічного словника, заснування при 10 педагогічних інститутах базових шкіл. 

Увага директорів педагогічних і учительських інститутів була сконцентрована на 

поліпшенні керівництва і контролю за якістю роботи кафедр педагогіки з метою 

забезпечення більш ефективної професійної підготовки майбутніх учителів. 

За свідченням І. Каїрова (1961а), вирішення питання про організацію 

Академії педагогічних наук як центру науково-педагогічної думки було прийнято 

восени 1943 р. Таким чином, створення Академії педагогічних наук РРФСР як 

вищої наукової установи, що об'єднувала найбільш видатних учених в галузі 

педагогічних наук, стало закономірним завершенням процесу організації керівного 

центру педагогічної науки. 

Попередня підготовка питання про організацію академії була доручена 

наркому освіти РРФСР B. Потьомкіну і голові Комітету у справах вищої школи при 

Раді Народних Комісарів СРСР C. Кафтанову. У підготовці практичних пропозицій 

брали участь освітяни і вчені: професор Є. Мединський (Московський 

педагогічний інститут імені В.І. Леніна), професор І. Каїров (МДУ імені 

М.В. Ломоносова), професор В. Марков, Г. Жураковський, М. Желваков 

(Московський міський педагогічний інститут), директор Московського міського 

педагогічного інституту П. Бенюх і директор Науково-дослідного інституту 

психології С. Рубінштейн. 6 жовтня 1943 р. Рада Народних Комісарів СРСР 

прийняла Постанову № 1092 «Про організацію Академії педагогічних наук 

РРФСР», в якій аргументувалася необхідність створення комплексної науково-

дослідної установи в галузі педагогіки. 8 травня 1944 р. у новоствореній при 

Міністерстві освіти АПН РРФСР було проведено перші загальні збори дійсних 

членів і членів-кореспондентів (Каиров, 1973). 

Перші президенти АПН були одночасно наркомами освіти, тому основні 

завдання Академії спрямовувалися на наукове забезпечення роботи шкіл та 

підготовку наукових кадрів для педагогічних інститутів й університетів. В 

обов'язки АПН входило також підвищення рівня педагогічної майстерності 

вчителів та всіх працівників народної освіти. Співробітники АПН займалися 

науковою розробкою питань загальної педагогіки, спеціальної педагогіки, історії 

педагогіки, психології, шкільної гігієни, методів викладання основних дисциплін у 

початкових і середніх школах, підготовкою через аспірантуру й докторантуру 



125 

науково-педагогічних кадрів з педагогіки, психології і методик викладання. АПН 

повинна була узагальнювати досвід кращих майстрів-педагогів країни, надавати 

наукову підтримку школам, кафедрам педагогіки вищих навчальних закладів у 

виданні шкільних підручників і навчальних посібників (Каиров, 1973). 

Рада Народних Комісарів затвердила Статут Академії педагогічних наук 

РРФСР і визначила такий склад її установ: Науково-дослідний інститут теорії та 

історії педагогіки; Науково-дослідний інститут методів навчання; Науково-

дослідний інститут психології; Науково-дослідний інститут дефектології; Музей з 

народної освіти; Державна бібліотека з народної освіти (Каиров, 1973). Варто 

зазначити, що АПН РРФСР створювалася на базі науково-дослідних інститутів і 

дослідно-показових установ Наркомпросу РРФСР, які мали фахово підготовлені 

колективи з великим науковим досвідом і академічними традиціями.  

Ініціатором створення та першим президентом Академії педагогічних наук 

РРФСР був Володимир Петрович Потьомкін (1874–1946 рр.). Відомий історик 

робітничого руху і міжнародних відносин, воєначальник, дипломат і знаний 

державний діяч, він з 1940 р. очолював Народний комісаріат освіти, поєднуючи 

посаду наркома освіти і президента Академії, що сприяло вирішенню проблем 

впровадження результатів досліджень і надавало незалежність Академії як 

науковій установі (Соколов, 2007). 

В. Потьомкін відзначав, що дослідження наукових проблем повинно 

відбуватися на ґрунтовному теоретичному аналізі, вивченні і узагальненні 

передового педагогічного досвіду, у тісному зв'язку теорії з практикою. Вчений 

звертав увагу на творче використання «золотого фонду» російської класичної 

педагогіки і досягнень учених-педагогів зарубіжних країн і вважав, що всі члени 

Президії академії повинні очолювати наукову роботу в інститутах зі своєї 

спеціальності, інакше вони втратять своє наукове обличчя (Соколов, 2007). 

Державна політика цього періоду утверджувала дореволюційні культурні, 

освітні та патріотичні цінності. Цю думку підкреслював В. Потьомкін (1945), 

виступаючи на науковій сесії (10–14 вересня 1945 р.): «У своїй науковій роботі 

Академія педагогічних наук опирається на багатющий матеріал, заповіданий їй 

класиками, представниками передової російської педагогіки – О. Герценим, 

В. Белінським, М. Чернишевським, О. Добролюбовим, М. Пироговим, Л. Толстим, 

К. Ушинським» (с. 14). Саме В. Потьомкін повернув в педагогіку ім’я, творчу 

спадщину К. Ушинського.  

АПН РРФСР була заснована як культурно-просвітницький проект, головне 

завдання якого – створення прогресивної системи загальної освіти, тому 

В. Потьомкін ретельно підібрав кандидатури дійсних членів Академії. До 

персонального списку були включені відомі вчені, академіки АН СРСР зі світовим 

ім'ям, педагоги і психологи, які здобули освіту ще в дореволюційних 

університетах. Постановою РНК РРФСР від 11 березня 1944 р. було затверджено 

перший склад дійсних членів і членів-кореспондентів Академії педагогічних наук 

РРФСР. До складу дійсних членів АПН РРФСР увійшли: академіки АН СРСР 
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М. Державін, С. Обнорський, A. Панкратова, В. Потьомкін, Л. Щерба, член-

кореспондент АН СРСР О. Хінчин, професори О. Барков, В. Верховський, 

І. Каїров, К. Корнілов, Є. Мединський. Членом Академії став відомий діяч 

дореволюційного суспільно-педагогічного руху М. Чехов, який символізував 

спадкоємність поколінь російського вчительства, і письменник О. Толстой, який 

створив у роки війни публіцистичні нариси патріотичної спрямованості (Каиров, 

1973). 

Членами-кореспондентами АПН РРФСР стали: П. Груздєв, 

М. Константинов, В. Марков, І. Свадковський, Б. Коваленко, А. Смірнов, 

Д. Галанін, М. Головін, В. Голубков, В. Гончаров, М. Дмитрієв, П. Знаменський, 

Л. Кречетович. Варто відзначити той факт, що в перший склад АПН РРФСР 

увійшли відомі науковці, які представляли різні галузі наук, учені-педагоги, які 

здійснили вагомий внесок у розвиток російської школи і науки, фахівці з 

педагогіки та історії педагогіки, психології, викладачі основних дисциплін 

загальноосвітньої школи. Майже всі члени-кореспонденти мали ступінь доктора 

наук і звання професора. Відповідно до Статуту Академії в перший її склад було 

включено і заслуженого учителя РРФСР М. Головіна, який виявив свою 

професійну майстерність, навчаючи дітей початкових класів, автор «Букваря», що 

витримав 8 видань (Каиров, 1973). 

У перші місяці діяльності Академії В. Потьомкін звернувся до всіх 

вчителів, педагогічної громадськості з листом про співпрацю. Він доводив, що 

Академія розробляє питання загальної педагогіки, спеціальної педагогіки, 

дошкільної педагогіки, історії педагогіки, психології, шкільної гігієни, методик 

викладання основних дисциплін (Соколов, 2007). В. Потьомкін (1945) зазначав, що 

Академія зможе успішно вирішити поставлені перед нею відповідальні і складні 

завдання лише за умови найтіснішого зв'язку з практикою – з учителями, 

методистами, досвід яких вона покликана вивчати і науково узагальнювати.  

З перших кроків своєї діяльності Академія прагнула поєднати наукову 

роботу й освітню практику. У 1944 р. при Президії АПН РРФСР на базі 

московської школи № 349 з метою підвищення рівня професійної майстерності 

вчителів була створена педагогічна лабораторія, яку очолював І. Каїров. Усі 

співробітники лабораторії проводили науково-дослідну роботу в школі і активно 

залучали до неї пересічних учителів. У 1949 р. Академія сприяла створенню 

зразкових навчальних кабінетів у деяких школах Москви, Ленінграда, Горького і 

Свердловська, які стали лабораторіями передового педагогічного досвіду. До 

1966 р. при Академії функціонувало 10 експериментальних шкіл і 2 школи-

лабораторії. Понад 120 шкіл в різних областях РРФСР стали опорними базами для 

експериментальних досліджень, поширення і впровадження досягнень науки у 

практику (Колмакова, 1964). 

Видатна роль у продуктивній діяльності Академії педагогічних наук 

РРФСР належала Івану Андрійовичу Каїрову (1893–1978 рр.), який після смерті 

В. Потьомкіна став другим її президентом (1946–1967 рр.) і присвятив своє життя 
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становленню та розвитку педагогіки. І. Каїров обіймав посаду керівника відділу 

Народного комісаріату освіти РРФСР, працював в Академії педагогічних наук 

РРФСР з першого дня її створення. Доктор педагогічних наук, професор І. Каїров 

був організатором і керівником Вищих педагогічних курсів при 

Сільськогосподарській академії імені К. А. Тімірязєва та завідувачем кафедри 

педагогіки Агропедагогічного інституту. І. Каїров розпочав свою педагогічну 

діяльність учителем, потім був директором кількох загальноосвітніх шкіл, 

завідувачем кафедри педагогіки у Педагогічному інституті імені В.І. Леніна і 

Московському державному університеті імені М.В. Ломоносова (Колмакова, 1983).  

Під керівництвом І. Каїрова було підготовлено і видано навчальний 

посібник з педагогіки для педагогічних інститутів і університетів. Лідер 

академічної науки, авторитетний учений, автор навчальних і методичних 

посібників для загальноосвітніх шкіл та вищих педагогічних навчальних закладів, 

І. Каїров був представником покоління вчених-педагогів, які здобули вищу освіту в 

дореволюційний період. Майбутній науковець навчався на відділенні природничих 

наук фізико-математичного факультету Московського університету (Колмакова, 

1983). 

У 30-ті рр. ХХ ст., вже будучи доктором педагогічних наук і обіймаючи ряд 

відповідальних посад в апараті ЦК ВКП (б), І. Каїров пише підручник з педагогіки, 

який вийшов друком у 1938 р. (Колмакова, 1983). Тому невипадково 

пріоритетними напрямами діяльності І. Каїрова на посаді президента АПН РРФСР 

було створення при академічній установі широкої мережі експериментальних шкіл, 

в яких процес теоретичних досліджень був органічно пов'язаний з практикою 

навчально-виховної роботи, і видання спадщини класиків російської, зарубіжної та 

радянської педагогіки. За свідченням М. Кондакова, «творчі здібності вченого, 

організатора педагогічної науки і освіти найбільш яскраво проявилися в період 

діяльності І. Каїрова в Академії педагогічних наук РРФСР, де він працював з 

моменту її заснування. Більше 20 років він був президентом Академії і сім років 

(1949–1956 рр.) очолював Міністерство освіти РРФСР» (Богуславский, 2013, с. 21–

34).  

З початку 1940-х рр. І. Каїров очолював педагогічну секцію навчально-

методичної ради Наркомпросу РРФСР, а з 1942 по 1950 рр. був відповідальним 

редактором журналу «Радянська педагогіка», що зумовило його важливу роль у 

діяльності Академії педагогічних наук РРФСР. Особливим напрямом діяльності 

І. Каїрова на посаді Президента АПН РРФСР стало широке залучення творчої 

інтелігенції до виховання і навчання дітей. Так, у 1955 р. на нараді з питань 

педагогіки було розглянуто доповідь І. Каїрова «Про стан педагогічної науки і 

заходи ліквідації її відставання». За підсумками наради було прийнято резолюцію 

про підвищення значущості радянської педагогіки і відповідальності вчених за 

навчання і виховання підростаючого покоління. Як Президент АПН РРФСР, 

І. Каїров спрямовував діяльність Академії на реалізацію значних просвітницьких, 

соціальних і культурно-освітніх завдань, позитивно ставився до педагогічного 
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новаторства, без якого, як він вважав, наукова робота «вихолощується». В Академії 

активізувалося наукове життя (Колмакова, 1983). 

Саме в цей період були створені фундаментальні праці, що склали 

теоретичну основу розвитку педагогічної науки. У 1956 р. вийшла ґрунтовна 

колективна праця, підручник для педагогічних інститутів «Педагогіка» за 

загальною редакцією І. Каїрова. Як зауважує О. Лавріненко (2009b), це був перший 

радянський підручник з педагогіки, де в розділі «Вчитель радянської школи» 

давалося визначення педагогічної майстерності як синтезу ідейної спрямованості, 

загальної культури, професійних знань і професійного досвіду вчителя.  

У підручнику зазначалося, що педагогічна майстерність формується в 

результаті наполегливої праці, спочатку в процесі підготовки до професії вчителя в 

педагогічному навчальному закладі, потім шляхом підвищення ним своєї 

кваліфікації уже під час педагогічної діяльності. Діяльність педагога відбувається в 

дуже складних умовах, йому часто доводиться діяти в неповторних ситуаціях, 

вирішувати проблеми на основі врахування своєрідності обставин. За цих умов 

рецептурна методика із стереотипними для всіх випадків життя вказівками не може 

мати успіху. Учителю потрібно мати здібності до самостійного педагогічного 

мислення, творчий склад розуму. Учитель повинен не сліпо наслідувати інших 

педагогів, а сам шукати шляхи вирішення питань, що виникають перед ним 

(Лавріненко, 2009b).  

Досліджуючи проблему педагогічного професіоналізму, Н. Гузій (2004) 

зауважує, що в післявоєнні роки з поступовим пожвавленням у громадському 

житті, науці, освіті гуманістичних тенденцій збагачуються уявлення про 

професійну працю вчителя, в наукових публікаціях зростає увага до психологічних 

аспектів роботи педагога, поглиблюється розуміння сутності педагогічної 

майстерності, поширюється думка про неприпустимість її підміни лише 

практичними уміннями та навичками, професійною технікою, «методичним 

знахарством» (І. Каїров, 1955 р.). Підкреслюється тривалість і багатоетапність 

формування педагогічної майстерності і, відповідно, складність та узагальненість 

цього утворення, посилюється зв'язок педагогічної майстерності з творчістю, 

вправністю вчителя, порушуються питання про особистісні якості педагога, 

усвідомлюється значення педагогічного такту, педагогічних здібностей, таланту, 

виділяються окремі компоненти в структурі педагогічної майстерності (Гузій, 

2004).  

Серед основних недоліків педагогічної науки були недостатня допомога 

школі у підвищенні якості знань учнів, у здійсненні політехнічного навчання, 

описовий і емпіричний характер багатьох педагогічних досліджень і відсутність 

глибокого наукового узагальнення передового педагогічного досвіду. З метою 

подальшого зміцнення зв'язку Академії з педагогічними інститутами Президія 

провела в 1959 р. спеціальну нараду, на якій обговорювалися перспективи розвитку 

педагогічної науки та питання координації роботи Академії і кафедр педагогіки 

педагогічних інститутів (Каиров, 1973). 



129 

Із архівних джерел дізнаємося про те, що І. Каїров (1960с) виступив на 

Всеросійському з’їзді учителів з доповідю про стан і завдання радянської 

педагогічної науки.  

АПН РРФСР проводила значну роботу з вивчення і популяризації 

педагогічного досвіду і теоретичної спадщини А. Макаренка, який одним із перших 

порушив питання педагогічної майстерності. 13 березня 1948 р. в Академії 

відбулися загальні збори, присвячені 60-річчю від дня народження А. Макаренка. 

На зборах виступили президент академії І. Каїров, дійсний член АПН РРФСР 

Є. Мединський, Г. Макаренко (дружина педагога), В. Терський (колишній 

завідувач клубною роботою в колонії імені A. М. Горького і комуні імені 

Ф. Е. Дзержинського), B. Колбановський (заступник відповідального редактора 

журналу «Сім'я і школа»), Т. Тамарін (колишній директор школи в трудовій колонії 

імені О.М. Горького і в комуні імені Ф.Е. Дзержинського), В. Клюшник 

(вихованець комуни імені Ф. Е. Дзержинського) (Колмакова, 1964). 

4 квітня 1949 р. Президія АПН РРФСР відзначила 10-річчя з дня смерті 

А. Макаренка. Вступне слово виголосив Є.  Мединський. З доповіддю 

«А.С. Макаренко і педагогічна наука» виступив завідувач кафедри педагогіки 

Сімферопольського педагогічного інституту М. Лялін. Особливо варто відзначити 

виступ на тему «А.С. Макаренко про виховання у праці» старшого наукового 

співробітника Київського науково-дослідного інституту педагогіки 

М. Ніжинського (Колмакова, 1964). 

Професор Микола Павлович Ніжинський (1905–1986 рр.) був випускником 

Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (1939 р.) й 

увійшов в історію педагогіки як перший дослідник спадщини А. Макаренка і 

популяризатор його ідей. М. Ніжинський працював старшим викладачем кафедри 

педагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького 

(1945 р.), заступником директора Київського науково-дослідного інституту 

педагогіки (1949–1953 рр.). У 1955–1973 рр. науковець викладав педагогічні 

дисципліни у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов і 

обіймав посаду завідувача кафедри педагогіки. Колеги і студенти згадували 

блискучу лекторську майстерність професора М. Ніжинського, його відданість 

педагогічній справі та інтелігентність, ерудицію і велику працездатність (Бим–Бад, 

2003).  

Вагоме місце у науковій спадщині М. Ніжинського посідало всебічне 

вивчення життя і педагогічної системи А. Макаренка. Підсумком таких досліджень 

стало видання праці «Педагогічні ідеї А.С. Макаренка і сучасність» (1963 р.). 

Подальшу актуалізацію педагогічних надбань А. Макаренка вчений продовжив у 

книгах: «А.С. Макаренко і сучасна школа» (1970 р.), «А.С. Макаренко і педагогіка 

школи» (1976 р.) (Фролов, 2006). 

Президія АПН РРФСР прийняла рішення видати збірку творів 

А. Макаренка і доручила підготувати це видання Інституту теорії та історії 

педагогіки. Впродовж 1950–1952 рр. 7 томів його творів вийшли друком. Пам'яті 
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А. Макаренка були присвячені твори письменників, учителів і науковців. На зборах 

були присутні вихованці, друзі і родичі письменника. З доповідями 

«А.С. Макаренко – гордість радянської педагогіки», «А.С. Макаренко – художник, 

вихователь» виступили президент Академії педагогічних наук РРФСР І. Каїров і 

доктор філологічних наук В. Єрмілов. У Ленінградській філії Академії 

педагогічних наук РРФСР спільно з Інститутом удосконалення вчителів була 

проведена дводенна наукова сесія, присвячена педагогічній спадщині 

А. Макаренка (Фролов, 2006). 

У Музеї з народної освіти була організована виставка «Життя і діяльність 

А.С. Макаренка». У Науково-дослідному інституті теорії та історії педагогіки АПН 

РРФСР відбулося розширене засідання вченої ради, на якому були заслухані 

доповіді: «Педагогічна логіка А.С. Макаренка» (А. Тер-Гевондян), «Творче 

використання спадщини А.С. Макаренка в роботах педагогічного навчального 

закладу» (Б. Райський), «Соціалістичний оптимізм в педагогічній творчості 

А.С. Макаренка» (X. Бобров) (Фролов, 2006). 

12 березня 1958 р. відбулося урочисте засідання, присвячене 70-річчю від 

дня народження А. Макаренка, організоване Академією педагогічних наук РРФСР, 

Спілкою письменників СРСР і Товариством з розповсюдження наукових знань 

РРФСР. Віце-президент Академії педагогічних наук РРФСР О. Маркушевич у 

вступному слові охарактеризував величезне значення педагогічної спадщини 

А. Макаренка і розповів про вплив його педагогічних ідей не тільки на території 

Росії, але і в інших країнах. Семитомне зібрання творів А. Макаренка, видане 

Академією педагогічних наук РРФСР, перекладено багатьма мовами світу (Фролов, 

2006). 

На урочистому засіданні зі спогадами про А. Макаренка виступили 

колишні вихованці та співробітники колонії ім. О.М. Горького і комуни імені 

Ф.Е. Дзержинського: С. Калабалін (директор Єгор’євського дитячого будинку 

Московської області), О. Швед (начальник дитячої колонії у м. Вінниці), І. Фере 

(колишній агроном колонії ім. О.М. Горького), поет С. Васильєв та ін. (Фролов, 

2006). 

При президенті І. Каїрові зусиллями наукової і творчої інтелігенції 

Академії педагогічних наук були підготовлені узагальнюючі фундаментальні 

видання: 2-томний «Педагогічний словник» (1960 р.) і 4-томна «Педагогічна 

енциклопедія» (1964–1968 рр.) за редакцією І. Каїрова. Безперечною заслугою 

другого президента Академії стала ініціатива видання спадщини діячів вітчизняної 

та зарубіжної педагогічної думки. Це був ще один масштабний культурно-

просвітницький проект, завдяки якому вчитель, молодий науковець, студент мав 

можливість ознайомитися з багатством всесвітньої педагогічної думки. Реалізації 

цього задуму сприяло видавництво – орган Академії педагогічних наук РРФСР, 

який був створений 21 червня 1945 р., підпорядкований Президії АПН РРФСР та 

діяв на підставі Статуту, затвердженого президентом. Метою цього 

спеціалізованого наукового видавництва зі строго профільованим тематичним 
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планом було видання та розповсюдження наукових, довідкових, науково-

популярних та інших видів педагогічної літератури. Крім випуску зазначених 

праць, видавництво могло видавати наочні посібники, плакати і репродукції за 

матеріалами наукових установ Академії педагогічних наук РРФСР (Каиров, 1973). 

Видавництво готувало до друку зібрання творів і вибрані праці російських 

дореволюційних, радянських і зарубіжних представників педагогічної думки; 

монографії, методичні посібники з різних дисциплін для вчителів початкової та 

середньої школи, шкіл робітничої та сільської молоді, шкіл-інтернатів; книги, які 

висвітлюють проблеми політехнічного навчання, виховання і організації 

учнівського колективу, проблеми дошкільного виховання і виховання дітей в сім'ї 

та ін. 

Вагомим напрямом діяльності видавництва було опублікування 

експериментальних підручників та інших науково-дослідних праць інститутів, 

Академії і брошур про передовий досвід вчителів, що сприяло розвитку 

педагогічної творчості і становленню професійної майстерності вчителів. 

Видавництво випускало: а) зібрання творів і вибрані праці відомих радянських і 

зарубіжних представників педагогічної думки: твори К. Ушинського в 11 томах, 

два видання творів А. Макаренка в 7 томах, педагогічні твори Н. Крупської в 11 

томах, однотомники обраних педагогічних праць Н. Крупської, В. Белінського, 

Л. Толстого, О. Добролюбова, М. Чернишевського, М. Пирогова, А. Луначарського, 

В. Водовозова, П. Блонського, «Архів К. Ушинського» в 4 томах, твори 

Й. Песталоцці, С. Шацького та ін.; б) монографії, збірники та методичні посібники 

з різних предметів для вчителів початкової та середньої школи, виховання в сім'ї 

та ін.; в) «Відомості Академії педагогічних наук РРФСР», в яких друкувалися праці 

інститутів Академії з окремих питань педагогіки, психології, дефектології, 

фізичного і естетичного виховання, викладання навчальних дисциплін та ін.; 

г) «Педагогічні читання» – серія книг, створених на основі доповідей, прочитаних 

на педагогічних читаннях Академії педагогічних наук РРФСР (Каиров, 1973). 

З року в рік розширювалися і зміцнювалися зв'язки видавництва з 

зарубіжними країнами. За даними Всесоюзного об'єднання «Міжнародна книга», 

закордонні організації та фірми щорічно замовляли 100–120 назв книг, що 

випускалися видавництвом Академії педагогічних наук РРФСР. Ці книги 

передплачували фірми і організації США, Франції, Італії, ФРН, Греції, Японії, 

Уругваю, соціалістичних країн та ін.  

У 1943 р. журнал «Радянська педагогіка», який існував з 1937 р., і був 

органом Наркомпросу РРФСР, передали Академії педагогічних наук РРФСР. 

Редакційну колегію в той час очолював І. Каїров. До складу редакційної колегії 

входили провідні вчені: М. Константинов, І. Свадковський, П. Шимбірьов, 

Б. Єсипов, М. Гончаров, І. Огородников та ін. Журнал «Радянська педагогіка» 

неодноразово порушував питання про зміст курсів педагогіки і психології в 

педінституту. Опублікований в 1953 р. проект програми курсу педагогіки викликав 

численні відгуки читачів журналу. Організована в 1962 р. на сторінках журналу 
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дискусія про зміст курсу педагогіки в педагогічному інституті виявила 

невідповідність рівня викладання педагогіки вимогам життя, суттєві недоліки 

програми курсу (Каиров, 1973). 

У зв'язку з обговоренням програми з педагогіки журнал «Радянська 

педагогіка» почав публікувати проекти розділів підручника педагогіки, 

підготовлені науковим колективом АПН РРФСР. В оглядовій статті за підсумками 

дискусії про викладання педагогіки (1963, № 11) були визначені основні шляхи 

удосконалення цього курсу, а саме: посилення зв'язку курсу педагогіки з життям, 

підвищення теоретичного рівня лекцій, економне використання навчального часу, 

організація самостійної роботи студентів та ін. Журнал поставив перед читачами 

ряд актуальних проблем вищої педагогічної освіти – про активізацію пізнавальної 

діяльності студентів, про дипломні роботи як вищу форму самостійної праці 

студентів, про педагогічне покликання і майстерність, про педагогічну етику 

(Прохоров, 1969). 

У середині 1960-х рр. в журналі вперше було висвітлено питання про 

вивчення основ програмованого навчання у вищому педагогічному закладі, про 

систему педагогічної підготовки студентів в університетах. Разом з тим, необхідно 

відзначити, що проблеми педагогіки вищої школи не отримала ще належного 

висвітлення в журналі, так як ці питання недостатньо ґрунтовно розроблялися на 

місцях і в наукових установах Академії. Журнал висвітлював досвід підвищення 

кваліфікації вчителів, організації шкіл передового досвіду, систему методичної 

підготовки вчителя, наукової організації його праці та ін. (Прохоров, 1969). 

З 1967 р. у журналі запроваджено постійну рубрику «В допомогу самоосвіті 

вчителя», в якому вміщувалися статті про досягнення науки, про нові дослідження 

в галузі педагогіки, соціології, психології, фізіології, що мали вагоме значення для 

шкільної практики. Учителі, регулярно читаючи журнал «Радянська педагогіка», 

отримували значні відомості про роботу АПН РРФСР, про наукові дослідження в 

галузі дидактики і теорії виховання, про перспективи розвитку школи, про методи 

навчання учнів, про діагностику рівня знань і моральної вихованості учнів та ін. 

(Прохоров, 1969). 

У журналі публікувалися кращі доповіді вчителів, представлені на 

«Педагогічних читаннях». Ці публікації інформували широкий загал вчителів про 

новий передовий досвід і сприяли узагальненню педагогічного досвіду. Можна 

назвати чимало вчителів, які саме завдяки своїй участі в роботі журналу 

включилися в дослідження окремих проблем, вдосконалювали свою практичну 

роботу, стали науковцями. Серед них – А. Зосимовська, А. Кочетов, І. Волков, 

Т. Мальковська, Ю. Косторський, П. Атутов, Д. Полторак, О. Бондаревська, 

В. Немирівська та ін. (Прохоров, 1969). 

«Радянська педагогіка» була єдиним журналом, у якому систематично 

публікувалися статті історико-педагогічного характеру. У 1954 р. у часописі був 

спеціальний розділ – «Історія педагогіки», у якому чільне місце займали статті, 

присвячені педагогічній спадщині видатних російських педагогів: М. Ломоносова, 
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К. Ушинського, Л. Толстого, М. Бунакова, В. Вахтерова, В. Одоєвського, 

М. Пирогова, Д. Тихомирова та ін. (Прохоров, 1969). 

У другій половині 50-х рр. ХХ ст. у журналі з’явився ряд публікацій про 

відомих радянських педагогів, діяльність яких в минулому була принижена або 

забута, зокрема про А. Пінкевича, М. Пістрака, П. Блонського, C. Шацького, 

П. Лепешинського та ін. Значну кількість публікацій присвячено історії зарубіжної 

педагогіки. Всебічно висвітлювалися педагогічна спадщина Я.А. Коменського, 

пам'ятні дати щодо 300-річчя «Великої дидактики», нові дослідження таких раніше 

не опублікованих його робіт, як «Загальна Рада про виправлення справ людських» 

та ін. Висвітлювалися також педагогічні ідеї І. Песталоцці, А. Дистервега, 

Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеція, вперше використовувалися невідомі матеріали 

(Прохоров, 1969). 

У 1944 р. при Академії було відкрито Музей з народної освіти. Його 

директором став Микола Олександрович Константинов (1894 – 1958 рр.), доктор 

педагогічних наук, професор, фахівець з історії педагогіки, який досліджував 

проблеми історії зарубіжної та радянської педагогіки і школи (Бим–Бад, 2003). У 

музеї проводилася робота щодо дослідження історичних аспектів розвитку 

педагогіки, в її експозиції була широко представлена діяльність Н. Крупської, 

К. Ушинського, значну увагу було приділено представленню результатів роботи 

передових шкіл та вчителів, які володіли педагогічною майстерністю. Музей 

готував пересувні виставки з окремих тем, підбирав матеріал, демонстрував 

передовий досвід навчання в школі. У 1945 р. було організовано видавництво АПН 

і друкарню, що стало важливим кроком для подальшого розвитку її наукової 

діяльності. Видавництво забезпечувало випуск праць співробітників Академії і цим 

зміцнювало її зв'язок з учительством та школами (Колмакова, 1964).  

Діяльність Академії як вищої наукової установи вимагала чіткої організації 

всіх її органів управління. Статут Академії педагогічних наук РРФСР, 

затверджений в 1944 р., був чинним більше 20 років до 1967 р. – до перетворення 

Академії в установу всесоюзного значення. Відповідно до Статуту дійсними 

членами Академії могли обиратися вчені, які збагатили педагогічну науку працями 

особливого наукового значення; членами-кореспондентами – вчені в галузі 

педагогічних наук, діячі народної освіти. Обранню підлягали особи, які активно 

брали участь у науковій діяльності Академії, тому склад дійсних членів і членів-

кореспондентів поповнювався переважно з числа вчених АПН РРФСР, науковців 

АН СРСР, викладачів вищої школи, а також діячів народної освіти і творчих 

вчителів з високим рівнем професійної майстерності та виявленням інтересу до 

науки (Каиров, 1973).  

В Академію педагогічних наук РРФСР обиралися представники 

автономних республік РРФСР, а також вчені союзних республік. Починаючи з 

1947 р., до складу Академії було обрано: Г. Костюка, С. Чавдарова, А. Русько 

(Україна) (Колмакова, 1964). Серед видатних педагогів того часу до складу дійсних 

членів Академії педагогічних наук РРФСР входив доктор педагогічних наук, 
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професор Євген Миколайович Мединський (1885–1957 рр.), який свого часу 

керував земськими школами у Царськосельському повіті, був викладачем 

Педагогічної академії і Фребелівських курсів у м. Петербурзі та в Університеті 

А. Шанявського у м. Москві. Значну увагу в ті роки він приділяв позашкільній 

освіті, проводив науково-педагогічну роботу в Другому Московському 

університеті і на кафедрі педагогіки в МГПІ імені В.І. Леніна. Є. Мединський був 

автором першого радянського підручника з історії педагогіки для студентів 

педагогічних інститутів і університетів, який витримав багато видань. Учений брав 

активну участь у підготовці повного зібрання творів К. Ушинського, зібрання 

творів А. Макаренка, написав монографію, присвячену А. Макаренку. 

Є. Мединський керував Науково-педагогічною бібліотекою К. Ушинського, 

займався підготовкою аспірантів, брав участь у створенні Інституту теорії та історії 

педагогіки при Академії (Шабаева, 1975).  

Варто зауважити, що за словами Л. Лукьянової (2015), Є. Мединський 

уперше виділив науку про виховання людини від народження через усе життя і 

назвав її антропогогікою (Л. Лукьянова, 2015) Акмеологічний ресурс андрологічної 

моделі навчання, 2015, с. 2).  

Дійсним членом АПН РРФСР був педагог і методист Микола 

Володимирович Чехов (1805–1947 рр.). Суспільно-педагогічну діяльність розпочав 

у 90-х рр. XIX ст. Педагог брав активну участь у багатьох з'їздах з народної освіти, 

проводив значну роботу з підготовки та підвищення кваліфікації вчителів, керував 

учительським курсами, був головою ради Московських жіночих курсів імені 

Д.Т. Тихомирова. Як педагог, він високо цінував роль трудового навчання в школі. 

М. Чехов до 1927 р. був завідувачем відділу єдиної трудової школи Наркомпросу, 

керував відділом дослідно-показових установ (Седельникова, 1960).  

Одним із основних завдань Академії було підвищення рівня професійної 

майстерності педагогів. З цією метою використовувалися різні форми роботи з 

вчителями: надання необхідних педагогічних знань, вивчення та узагальнення 

передового досвіду шкіл, упровадження в практику педагогічних колективів 

результатів наукових досліджень, залучення вчителів до науково-педагогічної 

роботи (Каиров, 1973). 

З метою підвищення професійної майстерності вчителів при Президії АПН 

РРФСР був створений спеціальний відділ поширення педагогічних знань, при 

якому працювала Рада, в яку входили видатні вчені, представники всіх інститутів, а 

також кваліфіковані фахівці в галузі педагогіки, психології та дитячої фізіології, які 

працювали поза Академією. Члени Ради обговорювали основні напрями та плани 

роботи відділу, сприяли координації діяльності Академії у поширенні педагогічних 

знань, обговорювали тези доповідей, лекцій, виступів, розглядали проспекти 

науково-популярних брошур, що готували до видання (Каиров, 1973). 

Дійсні члени, члени-кореспонденти і старші наукові співробітники АПН 

РРФСР виїжджали на серпневі вчительські наради, де виступали з лекціями, 

розповідали про діяльність роботи Академії, про те, які наукові праці і популярні 
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брошури будуть опубліковані найближчим часом. Члени Академії часто виступали 

на традиційних обласних нарадах директорів шкіл, які зазвичай проводились після 

серпневих учительських нарад. Наукові відрядження вчених допомагали виявляти 

талановитих учителів, зміцнювали творчу співдружність педагогічної науки і 

школи (Каиров, 1973).   

На науково-практичні конференціях науковці відповідного фаху виступали 

з доповідями, лекціями, проводили консультації, вивчали на місцях досвід кращих 

учителів, майстрів педагогічної праці. Зустрічі вчених Академії з освітянами 

зміцнювали професійні контакти, взаємно збагачували їх знаннями і зближували 

академічну установу зі школою. Керівники і вчені АПН РРФСР брали активну 

участь у проведенні всеукраїнських з'їздів з народної освіти, присвячених різним 

проблемам навчання і виховання.  

Для підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів Академія 

заснувала Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 

працівників народної освіти та інші установи м. Москви, де читалися цикли лекцій 

з психології, дитячої фізіології, дефектології, дошкільного родинного виховання та 

історії педагогіки. Учителі підвищували власну професійну майстерність, завдяки 

діяльності Центрального педагогічного лекторію АПН РРФСР, який відкрився 26 

грудня 1946 р. і діяв протягом десяти років. Наукові співробітники, лектори 

розробляли і проводили лекції в м. Москві, обласних, крайових і великих 

промислових центрах республік не тільки для вчителів, а й для батьків (Каиров, 

1973). 

Великою заслугою І. Каїрова у напрямі стимулювання творчості та 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів стали ініційовані 

президентом Академії «Педагогічні читання», які здобули популярність серед 

освітян. Пізніше їх учасники нерідко ставали співробітниками АПН РРФСР. 

«Педагогічні читання», організовані Академією у 1945 р., проходили щорічно, а з 

1956 р. один раз на два роки і стали новою для того часу формою вдосконалення 

педагогічної майстерності вчителів та інших працівників освіти, а також важливим 

засобом залучення педагогів до наукової роботи, обміну творчим досвідом роботи. 

У країні працювали педагоги, які були майстрами своєї праці, але їх досвід не 

узагальнювався і не пропагувався, тому завданнями «Педагогічних читань» стало 

поширення серед учителів науково-педагогічних знань, стимулювання педагогічної 

творчості, ознайомлення з методами узагальнення та впровадження передового 

педагогічного досвіду в освітню практику (Отчет о «Педагогических чтениях», 

1963; Каиров, & Петров, 1964).  

Брати участь в «Педагогічних читаннях» дозволялося шкільним вчителям, 

директорам шкіл, працівникам методичних кабінетів, співробітникам інститутів 

удосконалення вчителів. Тематику доповідей рекомендували науково-дослідні 

інститути Академії. Теми могли розроблятися як індивідуально, так і колективом 

авторів. Для учасників читань організовувалися консультації наукових 

співробітників академічних інститутів. Значна увага приділялася рецензуванню та 
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відбору доповідей. Орієнтовна проблематика заходу була пов'язана з планом 

науково-дослідної роботи інститутів Академії (Отчет о Педагогических, 1963). 

Президія Академії педагогічних наук РРФСР 11 травня 1949 р. затвердила нове 

«Положення про «Педагогічні читання», що розширило склад учасників заходу 

шляхом залучення працівників дошкільних і позашкільних установ, шкільних 

лікарів, а також батьків учнів (Бим–Бад, 2003). 

У 1961 р. при Академії педагогічних наук РРФСР з метою вдосконалення 

рівня педагогічної майстерності було відкрито Будинок пропаганди педагогічних 

знань і передового досвіду. Його директором був призначений І. Гривко. Під 

головуванням члена Президії, академіка-секретаря Відділення теорії та історії 

педагогіки Є. Моносзона була створена рада Будинку пропаганди. Найважливішим 

завданням ради була координація роботи інститутів Академії, добровільних 

товариств, педагогічних інститутів та інститутів удосконалення вчителів з 

педагогічної пропаганди і узагальнення передового досвіду вчителів (Каиров, 

1973). 

Позитивні результати творчих пошуків вчителів були продемонстровані на 

Центральних читаннях у 1965 р. Доповідачі розповідали про нестандартні методи і 

прийоми роботи на уроках, про зв'язок навчального матеріалу з життям, про 

використання на уроках творів живопису і музики. Майже всі доповідачі 

демонстрували нові та оригінальні наочні посібники. «Педагогічні читання» 

допомогли зміцнити контакти науково-дослідних інститутів Академії з 

працівниками народної освіти, виявити найбільш здібних учителів-практиків і 

залучити їх до наукової розробки питань педагогіки, педагогічної психології та 

методики викладання шкільних дисциплін. Наслідком цього стало те, що в 1965 р. 

було видано 25 окремих брошур і збірників, в які увійшли кращі доповіді учасників 

педагогічних читань. 

Для надання допомоги вчителям у роботі з удосконалення їхньої 

педагогічної майстерності була видана брошура старшого наукового співробітника 

Інституту теорії та історії педагогіки АПН РРФСР Л. Новікової «Як організувати 

науково-дослідницьку роботу в педагогічному колективі». У журналі «Народна 

освіта» (1965 р.) М. Скаткін опублікував статтю «Про вивчення, узагальнення та 

впровадження передового педагогічного досвіду» (Каиров, 1973). 

Центральні та місцеві «Педагогічні читання», в яких брали участь десятки 

тисяч майстрів педагогічної праці і стали трибуною творчих учителів, набули 

широкої популярності та стали традиційними. Завдяки «Педагогічним читанням» 

підвищився рівень наукової і методичної майстерності молодих учителів, а 

передовий педагогічний досвід майстрів своєї праці став надбанням цілих 

колективів. 

Значну увагу Президія Академії приділяла залученню до наукової роботи 

талановитих учителів шкіл, встановленню більш тісної співпраці між науковцями 

інститутів Академії і школами. Ще у вересні 1947 р. на засіданні Президії 

обговорювалася спеціальна доповідь М. Скаткіна «Про заходи щодо залучення 
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вчителів у науково-дослідну роботу Академії педагогічних наук РРФСР» 

(Краевский, 2003). Педагоги, які успішно працювали над кандидатськими 

дисертаціями та склали кандидатський мінімум, через Міністерство освіти 

прикріплялися до науково-дослідних інститутів, де було забезпечене наукове 

керівництво і допомога у написанні дисертацій. Академія прикріплювала також 

кращих учителів до науково-дослідних інститутів для складання кандидатського 

мінімуму і роботи над кандидатською дисертацією, що значно розширило 

контингент науковців, збагатило зміст наукових дисертацій вчителів і сприяло 

зміцненню зв'язків педагогічної науки зі шкільною практикою . 

Одним із провідних завдань Академії педагогічних наук РРФСР і її установ 

було вивчення і узагальнення досвіду загальноосвітніх шкіл. Академія розробила 

конкретний план систематичної роботи з вчителями, що передбачало залучення 

широкого кола вчителів міських та сільських шкіл до зібрання матеріалів, 

проведення експериментальних досліджень, вивчення та узагальнення 

педагогічного досвіду (завдання визначалися секторами, лабораторіями та 

окремими науковими співробітниками інститутів). У зв'язку з цим склад членів-

кореспондентів Академії періодично поповнювався з когорти учителів (Каиров, 

1973).  

Так, у 1975 р. членом-кореспондентом Академії було обрано заслуженого 

учителя школи УРСР (1958 р.), директора Павлиської середньої школи 

Кіровоградської області (1948 р.), кандидата педагогічних наук (1955 р.), члена-

кореспондента АПН СРСР (1957 р.), заслуженого учителя школи УРСР (1958 р.), 

Героя Соціалістичної Праці (1968 р.) Василя Олександровича Сухомлинського 

(1918–1970 рр.). В. Сухомлинський створив оригінальну педагогічну систему, що 

ґрунтувалася на принципах гуманізму, визнання особистості дитини найвищою 

цінністю виховання і освіти. Педагог-новатор будував процес навчання як радісну 

працю, як співтворчість згуртованого колективу педагогів-однодумців і учнів. 

Особливу увагу він приділяв формуванню світогляду учнів; важливу роль в 

навчанні відводив слову вчителя, художньому стилю викладу, написанню творів 

разом з дітьми (казок, художніх текстів), розробив комплексну програму 

естетичного виховання дитини (Сухомлинська, 2013).  

Гуманістичні погляди В. Сухомлинського представлено у працях: «Етюди 

про комуністичне виховання» (1967 р.), «Серце віддаю дітям» (1969 р.) та інших 

творах. Ідеї педагога реалізовані в навчально-виховній практиці багатьох шкіл 

України і Росії. Створено Міжнародну асоціації В. Сухомлинського, Міжнародне 

об'єднання дослідників творчості В. Сухомлинського, педагогічний музей В. 

Сухомлинського в Павлиській школі (1975 р.) (Сухомлинська, 2013).  

Як відзначає донька педагога, академік О. Сухомлинська (2013), Василь 

Олександрович, ставши найбільш значущою постаттю у педагогіці, виступив проти 

авторитарно-догматичного змісту виховання і схоластичності, відірваного від 

життя змісту освіти. В основі його системи лежить любов і повага до кожної 

дитини, ідея розвитку творчих сил особистості в умовах колективної співдружності 
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на основі етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб. Провідними ідеями його 

системи виступають гуманізація, природовідповідність і демократизація всієї 

життєдіяльності дитини. Одним із засобів введення цих ідей у життя було 

внутрішньошкільне управління. Ці положення розглядалися В. Сухомлинським як 

засади комуністичного виховання (Сухомлинська, 2013).  

Академія як центр педагогічної науки включала у план проблемні питання 

теорії та історії педагогіки, психології і теорії навчання, загальної методики 

навчання і авторських методик викладання. Багато досліджень планувалися на 

тривалий термін, мали перспективний характер. У плані передбачалося видання 

творів російських і зарубіжних педагогів, робота над укладанням посібників для 

вчителів, підручників для шкіл і педагогічних навчальних закладів, методичних 

рекомендацій, а також дослідження прогресивної педагогічної теорії і позитивних 

результатів практичної діяльності дореволюційної російської школи, узагальнення 

досвіду навчально-виховної роботи радянської школи і вивчення інноваційних 

зарубіжних педагогічних досягнень. 

У реалізації плану наукової роботи Академії брали участь кафедри 

університетів, педагогічних навчальних закладів і передові вчителі. Результати 

роботи були представлені у формі монографій, наукових доповідей, методичних 

документів, збірників «Відомостей Академії педагогічних наук РРФСР», статей в 

журналах «Радянська педагогіка», «Народна освіта» і методичних журналах з 

окремих навчальних предметів (Каиров, 1973).  

Певним внеском у педагогічну науку і засобом професійного 

самовдосконалення вчителя стало видання першого тому педагогічної 

енциклопедії, двотомного педагогічного словника, у підготовці і редагуванні якого 

взяли участь працівники Академії: І. Каїров (головний редактор), М. Гончаров 

(заст. головного редактора), А. Арсеньєв, Ф. Корольов, О. Маркушевич, 

Є. Моносзон А. Смірнов, Б. Єсипов та ін. (Каиров, & Петров, 1964). 

У науковій роботі Академії чільне місце було відведено складанню 

навчальних посібників з педагогіки для педагогічних навчальних закладів і 

університетів. Це було викликано необхідністю забезпечити студентство 

навчальними виданнями, оскільки у вишах підручників не було, студенти 

обмежувалися записами лекцій, статтями з педагогічних журналів і газет. У 

передвоєнний період майже одночасно були видані три навчальні посібники з 

педагогіки, підготовлені колективом кафедри педагогіки Московського державного 

педагогічного інституту імені В.І. Леніна (за ред. І. Каїрова), колективом 

Ленінградського державного педагогічного інституту імені О.І. Герцена (за ред. 

П. Груздева) і колективом українських учених-педагогів (за ред. С. Чавдарова) для 

педагогічних інститутів. 

Розквіт наукової творчості українського вченого, заслуженого діяча науки 

Української РСР (1943 р.) С. Чавдарова припав саме на період 30-50-х рр. ХХ ст. 

Сава Христофорович Чавдаров (1892–1962 рр.) – педагог, дидакт, методист 

початкової й середньої освіти, професор, член-кореспондент АПН РРФСР (1947 р.), 
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директор Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1945–1956 рр.). 

Майбутній учений закінчив історико-філологічний факультет Київського 

університету Св. Володимира (1913–1917 рр.). Після закінчення університету в 

1917–1930-х рр. викладав українську і російську мови в школах, педагогіку й 

методику української і російської мов – у педагогічних вищих навчальних закладах 

Києва. З 1944 р. – професор педагогіки Київського університету, завідувач кафедри 

педагогіки Київського Державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1944–1962 рр.) 

й водночас директор Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1945–

1956 рр.) (Прохоров, 1969). 

У 1940 р. за редакцією С. Чавдарова вийшов друком підручник 

«Педагогіка» для педагогічних інститутів, автором більшості його розділів був сам 

редактор. Рецензент підручника, професор Б. Шульман надрукував рецензію на 

посібник у журналі «Комуністична освіта» (1940 р.), де відзначив, що підручник 

С. Чавдарова написаний на більш високому науковому рівні, ніж виданий майже 

одночасно підручник з педагогіки за редакцією І. Каїрова. Ці навчальні видання 

були побудовані на основі досягнень педагогічної науки того часу. Незважаючи на 

деякі недоліки, вони зіграли позитивну роль в системі підготовки педагогічних 

кадрів і становленні педагогічної науки. 

Розвитку педагогічної майстерності вчителя сприяла дослідницька робота 

наукових співробітників Інституту теорії та історії педагогіки АПН з вивчення 

передового педагогічного досвіду вчителів. Результати цієї роботи публікувалися у 

збірнику «Питання дидактики», Методичному листі «Попередження неуспішності і 

другосортності», підготовленому М. Даниловим (1950 р.), монографії І. Казанцева 

«Урок у радянській школі» (1951 р.), збірнику праць учителів «Про свідоме і міцне 

засвоєння знань учнями» за редакцією М. Данилова (1953 р.) та ін.  

Істотним підсумком дидактичних досліджень передового педагогічного 

досвіду вчителів, їхньої методичної майстерності була опублікована у 1957 р. 

праця М. Данилова і Б. Єсипова (1957) «Дидактика», що узагальнила цінний досвід 

шкільного навчання. Ця книга стала настільною з розвитку педагогічної 

майстерності для вчителів і керівників шкіл. У 1960 р. вийшла друком монографія 

М. Данилова (1960) «Процес навчання в радянській школі», написана на основі 

його докторської дисертації, яка розкриває закономірності процесу навчання. 

Особлива увага приділена питанням логіки навчального процесу, визначенню 

рушійних сил навчання, суперечностей, закладених в ньому, що за певних умов 

сприяють розвитку активності мислення учнів (Стенограмма заседания АПН 

РСФСР, 1961). 

Проблемі перевірки і оцінки знань учнів присвячена монографія 

Є. Перовського «Перевірка знань учнів в середній школі» (1960 р.). У зв'язку з 

перебудовою школи особливої актуальності набула проблема розвитку 

самостійності й активності учнів у процесі навчання. Протягом кількох років в 

Академії проводився цикл досліджень, результати яких були опубліковані в книзі 

«Самостійна робота учнів у процесі навчання» за редакцією Б. Єсипова. 
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Наукові співробітники інституту (Г. Воробйов, М. Данилов, 

З. Романовська) активно вивчали досвід учителів-новаторів Липецької області, 

взяли участь в укладанні і підготовці до друку збірника «Липецький досвід 

раціональної організації уроку» (1963 р.) (Стенограмма общего собрания АПН, 

1963). На основі матеріалів досліджень, дослідної роботи в базових школах і 

узагальнення досвіду творчих учителів-новаторів за редакцією М. Данилова був 

підготовлений і виданий збірник «Урок у восьмирічній школі» (1966 р.), що став 

цінним посібником для вчителів (Степашко, 1999). 

Під керівництвом Л. Занкова протягом 7 років здійснювалась дослідницька 

робота з проблеми «Навчання і розвитку» з метою розкриття характеру 

об'єктивного зв'язку між побудовою процесу шкільного навчання і загальним 

розвитком дитини, відбувався пошук шляхів підвищення ефективності навчання і 

виховання учнів. Провідним методом дослідження став педагогічний експеримент. 

У 60-ті рр. ХХ ст. виникла потреба у створенні узагальнюючої 

фундаментальної праці, яка на високому науковому рівні висвітлювала б основні 

проблеми дидактики. У 1964 р. була завершена монографія «Основи дидактики» 

під загальною редакцією Б. Єсипова, в якій розкривалися зміст, методи і 

організаційні форми навчання основам наук, праці та практичної підготовки учнів, 

детально висвітлювалися гносеологічні, психологічні та дидактичні основи 

процесу навчання. Вагоме місце у роботі Академії займали історико-педагогічні 

дослідження М. Константинова (1957), М. Сичова-Михайлова (1960), В. Смірнова 

(1963), М. Шабаєвої (1973), що проводилися в Академії від початку її організації 

(Стенограмма заседания Ученого совета, 1960).  

Необхідно відзначити такі фундаментальні праці, як: «Нариси з історії 

радянської школи і педагогіки в 1917–1920 рр.» Ф. Корольова (1958 р.) і «Нариси з 

історії радянської школи і педагогіки в 1921–1931 рр.» Ф. Корольова, 

Ф. Корнійчука, З. Равкіна (1962 р.), в яких відновлена історична справедливість в 

оцінці діяльності А. Луначарського, М. Пістрака, П. Блонського, А. Пінкевича та 

ін. Значна робота була проведена зі створення підручника з історії педагогіки для 

педагогічних інститутів. У 1956 р. видано навчальний посібник з історії педагогіки 

за редакцією М. Константинова, Є. Мединського, М. Шабаєвої. 

1 серпня 1966 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли Постанову 

№ 595 «Про перетворення академії педагогічних наук РРФСР в Академію 

педагогічних наук СРСР». Як підкреслювалося в постанові, це робилося з метою 

підвищення ролі педагогічної науки в розробці проблем виховання і освіти 

молодого покоління та координації педагогічних досліджень в країні. АПН СРСР 

була сформована протягом року, а головним напрямом її діяльності стали 

педагогічні дослідження в країні. До складу дійсних членів-засновників увійшли 22 

вчених і діячів освіти – в більшості представники республік Радянського Союзу 

(Постановление о преобразовании, 1966). 

Перший президент Академії педагогічних наук СРСР Володимир 

Михайлович Хвостов, який працював в Міністерстві закордонних справ, був 
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начальником Архівного управління, очолював Вищу дипломатичну школу, керував 

кафедрою міжнародних відносин Академії суспільних наук при ЦК КПРС 

(Нарочницкий, 1975). За свідченням академіка РАН С. Тихвинського (2012), це був 

видатний вчений, історик зі світовим ім'ям, талановитий дипломат, досвідчений 

педагог, блискучий лектор, організатор науки, відрізнявся феноменальною 

працездатністю та вимогливістю до себе і до колег. 

Інститути Академії складалися з трьох відділень: теорії та історії 

педагогіки, психології та вікової фізіології, дидактики і приватних методик. У 

1974 р. створено четверте відділення – педагогіки і психології професійно-

технічної освіти. Під час президентства В. Хвостова в Академії активізувалася 

робота психологів та дефектологів. Характерно, що В. Хвостов вимагав від учених 

вичерпних знань щодо всіх новинок світової науки. На жаль, хвороба не дозволила 

В. Хвостову до кінця реалізувати свій потенціал на посаді президента АПН СРСР 

(Нарочницкий, 1975).  

На загальних зборах академії 14 грудня 1971 р. був обраний новий 

президент – академік АН СРСР Всеволод Миколайович Столетов (1906–1989 рр.), 

який керував роботою інституції протягом десятиліття – до 1981 р. Професійний 

шлях В. Столетова, як і І. Каїрова, був нерозривно пов'язаний зі сферою 

природничих наук. У 1959–1971 рр. В. Столетов був міністром вищої і середньої 

спеціальної освіти РРФСР (Прохоров, 1969). За часи керівництва В. Столетова 

активізувалась участь Академії педагогічних наук у міжнародному науковому і 

культурному житті. Академії із 90 держав світу підтримували зв'язки з АПН СРСР. 

Члени АПН СРСР активно брали участь у роботі таких міжнародних організацій, 

як ЮНЕСКО і МАПРЯЛ. Особливо тісними були зв'язки з науковими і 

адміністративними установами соціалістичних країн. Проводилися традиційні 

спільні конференції з вченими та педагогами Чехословаччини, Болгарії, Угорщини, 

Румунії, НДР, Польщі, Югославії. 

Наступним Президентом АПН СРСР (з 1981 по 1987 рр.) став Михайло 

Іванович Кондаков (1920–2008 рр.), який все своє життя присвятив справі освіти. З 

1948 р. працював у НДІ теорії та історії педагогіки Академії педагогічних наук, 

який очолив у 1965 р (Стенограмма заседания Ученого совета, 1959b). У 1965 р. 

М. Кондаков став членом-кореспондентом АПН РРФСР. У період з 1967 по 1976 

рр. працював заступником міністра освіти СРСР. З 1976 р. він був віце-

президентом Академії педагогічних наук СРСР. У 1981 р. М. Кондаков став 

дійсним членом АПН СРСР і був обраний її президентом. Будучи заступником 

міністра освіти і президентом АПН СРСР, М. Кондаков здійснив вагомий внесок у 

становлення теорії і практики педагогіки. У країні була створена мережа шкіл для 

обдарованих дітей (школи з поглибленим вивченням математики, фізики, 

іноземних мов). Завдяки його зусиллям у школах були введені факультативні 

заняття. За період керування М. Кондакова діяльність науково-дослідних 

інститутів Академії спрямовувалася на забезпечення фундаментальності загальної 

освіти, а також на розширення напрямів діяльності АПН СРСР, вихід за межі 



142 

звичної шкільної проблематики і включення в сферу наукового пошуку Академії 

всіх ступенів системи освіти. Крім того, за М. Кондакова особливо потужно 

проявилася соціально-педагогічна спрямованість освітньої діяльності. За 

свідченням дійсного члена РАО В. Максаковського, «головне полягало в тому, що 

в ті роки в Академії панувала творча, ділова обстановка. І всі розуміли, що її 

ініціатором і «локомотивом», що рухав цей склад вперед, був її лідер – Михайло 

Іванович Кондаков» (Памяти Михаила, 2008). 

Варто звернути увагу на висловлення Н. Ничкало (2008), яка відзначила, що 

в сучасній Україні не забуті імена тих вчених, організаторів радянської системи 

освіти, громадсько-політичних діячів, які об'єктивно оцінювали український досвід 

в галузі професійної освіти і підтримували розвиток педагогічних і психологічних 

досліджень з проблем підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Серед них – 

С. Батишев, доктор педагогічних наук, професор, академік, який на початку 

80-х рр. став засновником Відділення професійно-технічної освіти АПН СРСР і 

очолював його впродовж майже двох десятиліть. Незважаючи на ідеологічне табу, і 

С. Батишев, і академіки Ю. Бабанський, А. Бєляєва, М. Данилов, З. Малькова, 

М. Махмутов, О. Новіков, М. Скаткін, А. Хрипкова та багато інших відомих вчених 

(Є. Костяшкін, З. Равкін) підтримували починання українських учених-педагогів в 

дослідженні різних теоретико-методичних, історико-педагогічних, управлінських і 

методичних аспектів професійного навчання майбутніх робітників. Безумовно, це 

позитивно вплинуло на створення в 1971 р. відділу профтехосвіти в НДІ педагогіки 

УРСР (Ничкало, 2008). 

У 1980-х рр. учені і педагоги Росії та України з великим інтересом 

сприймала всі події, що відбувалися у сфері освіти. Передова наукова, педагогічна 

та психологічна думка вступила в резонанс з наростаючими інноваційними 

процесами в системі освіти, в якій все більше починали актуалізуватися цінності 

гуманізму, демократизму, справжньої поваги до особистості. АПН СРСР 

звинувачували у відірваності наукових досліджень від живого навчально-

виховного процесу освітніх установ і в тому, що «передова практика» випереджає 

«відсталу науку» (Алдошин, 2014). 

Саме в цей період, в 1989 р., дійсним членом АПН СРСР був обраний Іван 

Андрійович Зязюн (1938–2014 рр.) – відомий український учений, філософ, 

педагог, організатор освіти, фундатор й засновник наукової школи з проблем 

педагогічної майстерності, який на цей період обіймав посаду ректора 

Полтавського педагогічного ВНЗ (Ничкало, 2016c). Президент НАПН України В. 

Кремень (2013) звернув увагу на те, що педагогіка 80-х рр. ХХ ст. була тісно 

пов’язана з філософсько-педагогічними поглядами І. Зязюна, який, на його думку, 

прагнув і досягав того, аби ідея освітньо-культурного синтезу була реалізована у 

навчально-виховному процесі Полтавського педагогічного інституту імені 

В.Г. Короленка. 

Проголошення незалежної Української держави (1991 р.) стимулювало 

розвиток педагогічної творчості, активізувало пошуки нових організаційних і 
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технологічних моделей навчально-виховного процесу. З’явилася потреба в 

ґрунтовному вивченні, науковому осмисленні й виробленні на цій основі стратегії 

й тактики розвитку української школи. Це активізувало науково-педагогічну 

громадськість щодо створення власного науково-педагогічного центру. 

Підтримуючи пропозицію провідних українських учених, Президент України 

Л. Кравчук 4 березня 1992 р. підписав Указ про створення Академії педагогічних 

наук України (АПН України) як вищої галузевої наукової установи. Президентом-

організатором було призначено М. Ярмаченка. Засновниками Академії, її першими 

дійсними членами стали 15 відомих в Україні вчених (Ф. Арват, Є. Гончарук, 

О. Захаренко, Л. Каніщенко, О. Киричук, В. Мадзігон, Б. Мокін, В. Пресняков, 

І. Прокопенко, О. Савченко, В. Скок, В. Скопенко, П. Таланчук, М. Шкіль, 

М. Ярмаченко). 17 листопада 1992 р. відбулися збори академіків-засновників. Було 

обрано 7 дійсних членів і 17 членів-кореспондентів Академії педагогічних наук 

України. 18 листопада 1992 р. на перших Загальних зборах АПН України 

президентом Академії було обрано М. Ярмаченка, віце-президентом – 

Л. Каніщенка, головним ученим секретарем – О. Савченко. Створено три 

відділення: теорії та історії педагогіки; дидактики, методики та інформаційних 

технологій в освіті; психології, вікової фізіології та дефектології. До складу 

Академії входили Науково-дослідний інститут педагогіки, Науково-дослідний 

інститут психології та Республіканський педагогічний музей (Кремень, 2008). 

Останнім Президентом АПН СРСР в 1990 р. був обраний видатний лінгвіст 

В. Костомаров. Однак суспільно-політична ситуація в країні не надала йому 

реальних можливостей для розкриття свого потенціалу у процесі керівництва 

Академією. Після кардинальної трансформації російського соціуму у 1991 р., що 

завершився розпадом СРСР, відбулося реформування академічної науки. На базі 

АПН СРСР упродовж 1992 р. була створена Російська академія освіти. Її 

реформування відбувалось у складних умовах зіткнення непримиренних 

політичних, наукових і особистісних позицій членів Академії (Бим–Бад, 2003). 

Першим Президентом РАО був обраний відомий психолог, оригінальний 

педагогічний мислитель і яскравий публіцист Артур Володимирович Петровський 

(1924–2006 рр.). За час своєї наукової діяльності він опублікував понад 1500 

статей, підручників, навчальних посібників, монографій, довідкових видань, багато 

з яких були перекладені іноземними мовами. Науковець був консультантом таких 

відомих фільмів, як: «Сім кроків за горизонт», «Я та інші», «Опудало». Протягом 

майже 40 років життя і професійна діяльність А. Петровського була нерозривно 

пов'язана з Академією. Безперечною заслугою А. Петровського як Президента і 

Голови Президії РАО стало збереження основного наукового потенціалу, 

насамперед інфраструктури Академії. В розвитку академічної науки означилася 

тенденція психологізації. Саме психологія, фізіологія і корекційна діяльність 

виступали основою модернізованої і деідеологізованої проблематики наукових 

досліджень (Семенов, 2014).  
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У жовтні 1997 р. на виборах Президента РАО перемогу здобув Микола 

Дмитрович Нікандров. Вільне володіння багатьма іноземними мовами зумовило 

сферу наукових інтересів, яким стали порівняльно-педагогічні дослідження. З 

1983 р. М. Нікандров працював у м. Москві, спершу він обіймав посаду завідувача 

лабораторії методології педагогіки НДІ загальної педагогіки АПН СРСР, пізніше – 

заступника директора інституту з наукової роботи. У 1990-х рр. М. Нікандров 

працював на відповідальних посадах у Президії Російської академії освіти: 

виконував обов'язки головного вченого секретаря, потім став віце-президентом 

Академії, а в жовтні 1997 р. був обраний Президентом Російської академії освіти і 

працював понад 15 років. У працях М. Никандрова 1990-х рр. – початку ХХІ ст. 

інтегрований освітній простір розглядається як особливе соціокультурне явище, 

вирішальним фактором структурування якого виступає взаємодія сім'ї, церкви, 

суспільства і держави, що цілеспрямовано здійснюють процес виховання (Бим–Бад, 

2003). 

Період, що охоплює 2000–2013 рр., був часом динамічного розвитку 

Академії. Структура академічних інститутів модернізувалася відповідно до вимог 

часу. Головним досягненням стало те, що Академія перейменовано на РАО, а її 

дослідження охопили всю систему освіти – від дошкільної до післядипломної. У 

2013 р. після оголошення про реформування академій, президентом Російської 

академії освіти (РАО) була обрана Людмила Олексіївна Вербицька (1936 р. н.), 

відомий учений-лінгвіст, академік Російської академії освіти, почесний доктор 

ряду зарубіжних університетів, яка до цього тривалий час працювала в Санкт-

Петербурзькому державному університеті і стала першою жінкою на посаді 

ректора. У результаті широкомасштабної реорганізації, коли інші галузеві академії 

приєднувалися до Російської академії наук, РАО вдалося зберегти свою 

самостійність, але організаційні зміни позначилися на її діяльності (Бим-Бад, 2003). 

З 8 січня всі інститути РАО були передані у підпорядкування Міністерства освіти 

та науки Росії. У процесі реформи деякі з них були об'єднані (шість нових 

інститутів); деякі змінили статус інститутів на статус центрів і увійшли до 

структури РАО; інститут дійсних членів і членів-кореспондентів збережено. В 

Академії два віце-президента – Д. Фельдштейн, який відповідає за психолого-

педагогічне спрямування, і Г. Бордовський – колишній президент і ректор 

Російського державного педагогічного університету імені О.І. Герцена. 

Ю. Зінченко – головний учений секретар, одночасно є деканом психологічного 

факультету МГУ (Алдошин, 2014). Позитивним є те, що уряд Росії затвердив 

програму розвитку РАО до 2020 р., передбачивши у структурі Академії створення і 

оснащення високотехнологічним обладнанням інноваційного інфраструктурного 

комплексу колективного користування «Російська науково-освітня платформа», 

призначеного для представлення досліджень у сфері наук про освіту. Л. Вербицька 

(2015) вважає, що не лише вченим, але і вчителям, батькам, дітям необхідно 

пояснювати, чим займається Академія, наводити конкретні приклади емпіричних 

розробок, тому важливим завданням популяризації діяльності Академії створення 
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медійного інтернет-простору. Сьогодні у соцмережі Facebook Академія має більше 

2 тисячі учасників, з них три чверті – це люди, діяльність яких пов'язана з 

інституцією. Користується популярністю сторінка РАО в соцмережі Twitter, де 

більше 4 тисяч підписників. Академіки активні учасники мас-медіа, обговорюють в 

блогах і соціальних мережах різні проблеми освітянської галузі. 

РАО бере участь в експертизі підручників. Уперше до проведення 

експертизи РАО залучила незалежних експертів, шкільних учителів і методистів 

(по три експерта для кожного підручника). З ініціативи Департаменту освіти 

Москви стартував новий проект – «Лекторій для вчителів», де президент Академії 

Л. Вербицька стала першим лектором і започаткувала новий цикл лекцій для 

вдосконалення педагогічної майстерності московських учителів (Алдошин, 2014). 

У діяльності АПН РРФСР можна визначити три періоди, які знайшли 

відображення в зміні її назв: перший період (1943–1966 рр.) – період діяльності 

Академії педагогічних наук РРФСР; другий період (1967–1991 рр.) – період 

діяльності Академії педагогічних наук СРСР; третій період (з 1992 р. – по 

теперішній час) – період діяльності Російської академії освіти. У межах кожного з 

означених періодів можна виділити етапи, пов'язані з вирішенням просвітницьких, 

освітніх і соціально-педагогічних завдань. Зазначені періоди дають можливість 

адекватно охарактеризувати і оцінити становлення Академії, її роль у розвитку ідей 

педагогічної майстерності. 
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Додаток Ф 

Співпраця вчених-дидактів і вчителів-новаторів у 

контексті дослідження проблеми розвитку педагогічної 

майстерності (50–80-ті рр.) 

 
50–80-ті рр. ХХ ст. у Радянському Союзі були одним із найбільш яскравих і 

творчих періодів у перебудові школи і розвитку педагогіки на гуманістичних 

засадах. У 1956 р., після ХХ з’їзду КПРС, відбувалося очищення духовного життя 

суспільства від сталінського культу, наслідки якого вплинули на діяльність школи і 

розвиток педагогічної думки. До середини 1950-х рр. завершився складний і 

драматичний етап розвитку радянської педагогіки в умовах тоталітарно-

репресивного режиму. У суспільстві почали зароджуватися процеси демократизації 

і гуманізації, що зумовлювали інноваційні тенденції розвитку освіти і науки. 

Невипадково на Загальному скликанні АПН Російської Федерації у 1956 р. 

І. Каїров відзначав: «Склалося упередження проти творчих пошуків у галузі 

дидактики і методики навчання, що розглядалися як рецидив методичного 

прожекторства» (Афанасенко, 1958). 

Заслуговує на увагу той факт, що в 1950 р. у видавництві АПН РСФСР за 

редакцією Ф. Корольова вийшов друком двотомний збірник наукових статей 

«Питання радянської дидактики», де вперше цілісно вчені обґрунтували нові ідеї 

навчання. На сторінках збірника були надруковані і викликали цікавість статті 

відомих дидактів: М. Скаткіна – про структуру змісту освіти, М. Данилова – про 

сутність навчання, Б. Єсипова – про виховання мислення у процесі навчання та ін. 

Навчання стало розглядатися в контексті включення учня в повноцінну пізнавальну 

діяльність, посилювалася творча складова навчання (Королев, 1950).  

Саме в цей період починається інтенсивний пошук і розробка таких способів 

організації навчання, що сприяли інтелектуальному розвитку учнів. На основі 

позитивного використання досягнень вітчизняної педагогічної думки, а також 

багаторічних досліджень і узагальнення передового досвіду вчителів-майстрів 

провідні російські вчені-дидакти Ю. Бабанський, М. 

Данилов, Б. Єсипов, С. Іванов, Т. Ільїна, І. 

Огородников, М. Скаткін, Г. Щукіна та ін. розробили 

основні положення теорії уроку, що опиралися на 

здобутки фізіології та психології щодо 

індивідуальних особливостей особистості учня у 

процесі навчальної діяльності, ідею спрямованості 

навчання на всебічний і гармонійний розвиток 

школяра.  

Видатний російський дидакт Борис Петрович 

Єсипов (1894–1967 рр.) – педагог, теоретик 

педагогіки, організатор освіти, член-кореспондент 

Б. Єсипов 
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АПН РРФСР (1956 р.), доктор педагогічних наук, професор (1963 р.) – народився у 

В’ятській губернії, навчався на історико-філологічному факультеті 

Петроградського університету (1913–1918 рр.). З середини 1930-х рр. Б. Єсипов 

викладав курс педагогіки в Академії комуністичного виховання імені Н.К. 

Крупської, здійснював науково-дослідну роботу в Інституті методів шкільної 

роботи (1928–1931 рр.), Програмно-методичному інституті (1931–1933 рр.), 

Інституті теорії та історії педагогіки Академії педагогічних наук (1944–1967 рр.), 

обіймав посаду директора цього інституту (1951–1955 рр.) (Помелов, 2016). 

Слід сказати, що Б. Єсипов одним із перших серед науковців організував 

експериментальну роботу в базових школах при Інституті методів шкільної роботи, 

розробляв проблеми дидактики, обґрунтував поняття «самостійна робота учнів», 

виявив ступінь самостійності роботи школярів залежно від характеру їхньої 

діяльності, охарактеризував види самостійної роботи на різних етапах засвоєння 

знань. Вагоме місце в науковій діяльності науковця займали проблеми методів і 

організаційних форм навчання, теорія уроку, питання класифікації уроків за 

основними дидактичним завданням та цілям (Помелов, 2016).  

У 1962 р. вийшла друком праця Б. Єсипова «Самостійна робота учнів на 

уроках» за яку вчений удостоюється другої премії АПН РРФСР. Варто зазначити, 

що проблема формування теорії уроку мала прикладний характер. Для здійснення 

певної допомоги вчителю у формуванні його педагогічної майстерності 

науковцями було здійснено структурний аналіз навчального матеріалу, планування 

уроку і системи уроків, визначено критерії його ефективності тощо. У педагогічну 

практику означеного періоду широко впроваджувалися досягнення зарубіжної 

педагогіки та психології, зокрема технологія адаптивного навчання, яка базувалася 

на гнучкій адаптації освітнього процесу до індивідуальних особливостей учнів та 

блочній організації навчального матеріалу.  

Як свідчать праці М. Данилова (1963 р.), Б. Єсипова (1962 р.), 

І. Огородникова (1961 р.), М. Скаткіна (1960 р.) та ін., елементами наукової 

новизни відзначалися результати дослідження, що представили технологічний 

підхід до проектування підручників, посібників за умовами визначення логічних 

зв’язків між явищами, наявності інтересу учнів, адекватного аналізу проблем у 

засвоєнні навчального матеріалу.  

Упродовж означеного періоду відбувалася інтеграція діяльності науковців 

АПН РСФСР, викладачів кафедр педагогіки педагогічних інститутів, шкільних 

педагогічних колективів у процесі розроблення різних аспектів дидактики. Для 

педагогіки 50-х рр. ХХ ст. характерний високий ступінь науково-педагогічних 

дискусій. На сторінках популярного серед учителів журналу «Радянська 

педагогіка» відбувалася дискусія з проблем принципів і методів навчання, де 

висвітлювалися позиції науковців. Результатами співпраці вчителів-новаторів і 

вчених були спільні наукові статті з проблем педагогіки, написані у співавторстві 

підручники, посібники та інші праці (Данилов, 1963а).  
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Вагомий внесок у теорію і практику 

дидактики здійснив Іван Трохимович Огородников 

(1900–1978 рр.), доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент АПН РРФСР (1955 р.), 

член-кореспондент АПН СРСР (1968 р.), який почав 

свою педагогічну діяльність на педагогічних курсах.  

З 30-х рр. І. Огородников викладав у вищих 

навчальних закладах м. Москви, брав участь у 

розробленні курсу педагогіки для інститутів. З 1949 

р. був завідувачем кафедри педагогіки МДПІ імені 

В. І. Леніна, що стала центром наукових досліджень 

в галузі актуальних проблем освіти. На базі кафедри 

педагогіки функціонували такі лабораторії: 

виховання та експериментальної дидактики, 

програмованого навчання, вищої педагогічної освіти, порівняльної педагогіки, 

історії педагогіки.  

Значну дослідницьку роботу з проблем підвищення ефективності уроку 

проводили співробітники кафедри педагогіки МДПІ імені В. І. Леніна. 

М. Колмакова звернула увагу на особистий внесок її керівника І. Огородникова в 

розробку методики ефективності уроку (Кузин, & Колмакова, 1986). 

І. Огородников підкреслював провідну роль загальнопедагогічних і 

дидактичних принципів у створенні вузівських курсів методик, відзначав 

необхідність забезпечення зв’язку між педагогікою і приватними методиками 

викладання предметів. Варто акцентувати увагу на тому, що вчений проводив 

експериментальні дослідження з проблем підвищення ефективності уроку, 

розвитку пізнавальної та творчої активності учнів. Його експериментальна робота в 

казанських школах засвідчила, що поряд з опануванням знань, що викладаються 

вчителем, для продуктивного їх засвоєння необхідна активна, самостійна 

діяльність школярів. Результати свого експерименту І. Огородников описав у статті 

«Дидактичні основи підвищення самостійності та активності учнів з досвіду шкіл 

Татарії» (Огородников, 1963). 

Активізація творчих пошуків учених з вдосконалення теорії і практики 

дидактики стимулювалася діяльністю передових учителів. Прогресивний 

новаторський досвід педагогів-практиків Ліпецької, Ростовської областей, Татарії 

вплинув на раціоналізацію педагогічного процесу в масштабах всього Радянського 

Союзу.  

Починаючи з 1957 р., казанські педагоги у співтворчості з ученими 

проводили експериментально-дослідницьку роботу. Пов’язуючи активізацію 

процесу навчання з необхідністю істотних змін у структурі уроку, вчителі-

новатори рішуче відмовилися від трафаретної схеми побудови уроків з чотирьох 

етапів. Вважаючи найуразливішими такі етапи уроку, як опитування і закріплення, 

що зводяться до примітивного відтворення знову вивченого, вчителі Татарії 

І. Огородников 
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спочатку пішли шляхом їх рекомбінації або виведення із структури уроку 

(Заседание Ученого, 1962).  

Слушно зауважити, що відпрацьовувалися різні варіанти комбінованого 

уроку: а) без закріплення нового матеріалу на уроці, б) без опитування, що 

переносилося на кінець теми, що вивчалася; в) без домашнього завдання; г) з 

домашнім завданням творчого характеру, що розширювало і поглиблювало знання 

учнів (творчі твори, лабораторні роботи, тривалі спостереження у природі, читання 

науково-популярної літератури та ін.).  

Відмова від сліпого копіювання загальноприйнятої структури уроку і 

визначення її відповідно до дидактичної мети і змісту навчального матеріалу 

засвідчила, що в такій ситуації з’являється можливість застосовувати на уроці 

різноманітні самостійні роботи учнів як у процесі вивчення нового матеріалу, так і 

під час закріплення нового матеріалу. При цьому зменшувалося перевантаження 

домашніми завданнями, яким надавався творчий характер, що сприяло оволодінню 

самостійністю щодо засвоєння знань. На основі зростаючого інтересу і активності 

учнів покращувалися їхні успіхи у навчанні (Заседание ученого, 1962).  

У визначенні тенденції «повернення до дитини» важливе значення мали 

психолого-педагогічні дослідження з проблеми розвитку дитини у процесі 

навчання: Д. Богоявленського, Л. Божович, Л. Гордона, П. Зінченко, О. Леонтьєва, 

Б. Теплова та ін. На основі психологічних досліджень Д. Богоявленського (1962 р.), 

Н. Минчинської (1962 р.) в цей період осмислювалися феномени проблемної 

ситуації, навчальних і практичних задач, актуалізувалося питання використання 

дослідницького методу, що за своєю природою є творчим і глибоко емоційним. 

Науковці визнавали, що емоційність у навчанні активізує пізнавальну діяльність, 

підвищує культуру емоцій, формує позитивне ставлення учнів до предмету 

навчання. Учителі поверталися до нового розуміння педагогіки – для дитини і в 

інтересах дитини, тому потрібен був не вчитель – передавач знань, а педагог-

майстер (Минчинская, 1963).  

У 50–60-х рр. ХХ ст. проблеми підвищення педагогічної майстерності 

вчителя були в центрі уваги науково-дослідних інститутів АПН РСФР. Так, на 

нараді в Інституті теорії і історії педагогіки АПН РСФР (1958 р.) був визначений 

новий курс на активізацію навчального процесу, підвищення його ефективності 

шляхом зміни структури уроку і збільшення часу на самостійну роботу, 

використання нових методів і форм організації уроку (індивідуальна, бригадна 

та ін.), посилення емоційності (Отчет о научно-исследовательской, 1962; 

Заседание Ученого совета, 1962).  

Слід зазначити, що ґрунтовна науково-дослідницька робота проводилася на 

кафедрах педагогіки ЛДПІ імені О. І. Герцена, МДПІ імені В. І. Леніна, 

Ростовського Єлецького, Казанського та інших педагогічних державних інститутів. 

Експериментальна робота відбувалася у співтворчості співробітників інституту з 

активними вчителями-практиками, педагогічними колективами та іншими 

працівниками народної освіти. Прикладна спрямованість наукових досліджень, 
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широкі зв’язки з передовим учительством були характерними особливостями 

означеного періоду.  

Питання дидактики стали головними у науковій 

спадщині Михайла Олександровича Данилова (1899–

1973 рр.). Педагог-теоретик, історик педагогіки, член-

кореспондент АПН РРФСР (1959 р.), доктор 

педагогічних наук (1960 р.), професор (1961 р.), 

М. Данилов закінчив фізико-математичний факультет 

Ленінградського педагогічного інституту імені 

М.О. Некрасова (1924 р.), Академію комуністичного 

виховання імені Н. К. Крупської (1928 р.). Народився 

в Псковській губернії, працював у вищих навчальних 

закладах і науково-дослідних установах: Академії 

комуністичного виховання (1931–1934 рр.), 

Смоленському педагогічному інституті (1934–1939 

рр.), НДІ загальної педагогіки АПН (1944–1973 рр.). 

М. Данилов досліджував проблеми методології педагогіки, педагогічної освіти, 

методики педагогічних досліджень, створив концепцію початкової освіти, в основі 

якої були покладені ідеї відбору знань, стимулювання внутрішніх сил особистості, 

організації навчальної праці, що вимагає самостійності думки і дії. Учений 

обґрунтував методологію педагогіки як самостійну галузь педагогічного знання, з 

власними завданнями, предметом, структурою, зв'язками із суміжними науками 

(Данилов, 1962b; Архив Данилова, 1975).  

Захищаючи ідеї А. Макаренка про виховання в «гущі життя» і про колектив 

як об'єкт виховання, він повернув у науку поняття «педагогічний процес», розкрив 

роль концепції саморозвитку в пізнанні діалектичної природи людини і показав 

значущість цього поняття для дослідження явищ виховання. Стереотипному 

педагогічному мисленню М. Данилов протиставив ідею навчання як спілкування 

вчителя і учнів. Однак не всі педагогічні ідеї М. Данилова були підтримані 

сучасниками, оскільки вступали у суперечність з традиційною педагогікою, 

особливо в питаннях методології дослідження, трактуванні діалектичної природи 

навчання, розуміння сутності педагогічного керівництва навчальним процесом. 

Вивчаючи і аналізуючи масову практику та передовий педагогічний досвід, 

М. Данилов довів, що головною причиною відставання учнів є недостатній вплив 

традиційного процесу навчання на виховання і розвиток особистості школяра. За 

редакцією М. Данилова вийшла друком колективна монографія «Урок у 

восьмирічній школі» (1966 р.), яка була написана на основі узагальнення 

передового педагогічного досвіду і з урахування позитивних результатів 

експериментальної роботи вчителів-новаторів та була рекомендована як 

навчальний посібник для вчителів і керівників шкіл.  

На основі багатоаспектного аналізу стану проблеми стимулювання і 

мотивації навчання в радянській педагогічній науці і практиці 40-60-х рр. ХХ ст. 

М. Данилов 
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М. Данилов розробив принципово нову за своєю сутністю концепцію успішного 

навчання, засновану на суб’єкт-суб’єктних відносинах, коли здійснюється активна 

спільна діяльність вчителя і учнів, які спільно обговорюють проблемні питання, 

знаходять відповіді на них, вирішують задачі.  

На думку М. Данилова, таємниця успішного навчання й інтелектуального 

розвитку дитини полягає у здатності бачити пізнавальну задачу і бажання знайти її 

розв’язання. Учений обґрунтував, що розвивальна роль процесу навчання 

виявляється в тому, щоб учитель був здатний враховувати рівень підготовки і 

розвитку учня, визначити характер труднощів, що сприяють розвитку розуму і 

морально-вольових сил особистості. М. Данилов дійшов висновку, що 

розвивальний ефект має навчання динамічного типу. Педагог сформулював ряд 

концептуальних положень, що розвивалися у дидактичних дослідженнях 60–80-х 

рр. ХХ ст. колишнього Радянського Союзу: спрямованість навчального процесу на 

виховання в учнів стійкої пізнавальної потреби, забезпечення кожному учню 

позиції суб'єкта навчально-пізнавальної діяльності (Данилов, 1967). 

Дидакти-гуманісти акцентували увагу на питаннях про педагогічну 

майстерність вчителя або «мистецтва навчання», що дозволяє підготувати урок, що 

захоплює, збуджує самостійність учнів. Розглядаючи комунікативний компонент 

уроку, вчені дійшли висновку, що стосунки між учителем і учнями ніколи не 

бувають нейтральними. Було визначено, що широкий спектр факторів, які 

впливають на формування взаємовідношень суб’єктів навчання. Провідна роль у 

формуванні «правильних стосунків» відводилася вчителю, який повинен був мати 

ґрунтовну теоретичну підготовку, володіти педагогічною технікою, необхідними 

суб’єктними якостями (Данилов, 1967).  

У 50–80-х рр. XX ст. паралельно з науковою 

діяльністю відомих учених-психологів і педагогів Б. 

Ананьєва, М. Данилова, Б. Єсипова, О. Леонтьєва, 

С. Рубінштейна, М. Скаткіна та ін. відбувалося 

становлення наукової позиції і професійної 

діяльності Галини Іванівни Щукіної (1908–1994 

рр.), доктора педагогічних наук (1969 р.), професора 

(1969 р.), члена-кореспондента Академії 

педагогічних наук СРСР (1971 р.), закінчила 

педагогічний факультет Ленінградського 

державного педагогічного інституту імені 

О. І. Герцена (1936 р.). Будучи визнаним 

дослідником-дидактом, Г. Щукіна активно 

займалася проблемами методології педагогіки, 

теорії виховання, підготовки вчителів, узагальненням і аналізом педагогічного 

досвіду, розробила концепцію розвитку і формування пізнавальних інтересів учнів. 

Перші наукові публікації Г. Щукіної і кандидатська дисертація на тему 

«Формування пізнавальних інтересів учнів» (1954 р.) з'явилися одночасно з 

Г. Щукіна 



152 

роботами Л. Божович, М. Данилова, Б. Єсипова, Л. Занкова, В. Сухомлинського, 

що дозволило зробити висновок: наукові інтереси Г. Щукіної відповідали 

ключовим проблемам пошуків учених-сучасників.  

У 1963 р. Г. Щукіна була призначена на посаду завідувача кафедри загальної 

педагогіки ЛДПІ імені О.І. Герцена. Однією з форм роботи наукового колективу 

Г. Щукіної стала науково-дослідна лабораторія, створена на базі загальноосвітньої 

школи. Вчені вивчали і аналізували реальні проблеми шкільного педагогічного 

процесу. З цією метою вони відвідували уроки, вивчали досвід роботи конкретних 

учителів, проводили значну діагностичну роботу (дослідження мотивів навчання 

школярів; види діяльності, яким надається перевага учнів на уроках; 

співвідношення пізнавальних інтересів учнів і їхніх життєвих планів), процес 

шкільного життя аналізували як цілісне явище (Васильева, 2011). 

У 1969 р. Г. Щукіна захистила докторську дисертацію на тему 

«Пізнавальний інтерес як педагогічна проблема». В цей період отримали розвиток 

дидактичні ідеї Г. Щукіної про пізнавальний інтерес, активізацію пізнавальної 

діяльності учнів, діяльнісну спрямованість педагогічного процесу. Саме вона 

вперше почала досліджувати пізнавальний інтерес учнів як педагогічну проблему, 

що для 50-60-х рр. XX ст. було інноваційної ідеєю. Г. Щукіна (1979 р.) 

обґрунтувала теорію пізнавальних інтересів, педагогічну концепцію діяльності, 

узагальнила об’ємний матеріал з проблем навчання (функції навчання, категорії 

навчання, питання вдосконалення навчального процесу, проблеми уроку), 

розробила показники ефективності уроку, відзначила важливість позиції учня в 

навчальному процесі, його мотивації (Щукина, 1979).  

Ключова ідея дидактики Г. Щукіної – пізнавальний інтерес як провідний 

мотив навчання, яка домінує в дослідженнях ученої упродовж всієї науково-

дослідної діяльності. Учена аргументовано довела, що для становлення інтересу до 

навчання важливо використовувати в єдності всі сторони навчання: змістову, 

діяльнісну і комунікативну. Педагог наголошувала на необхідності спільної 

діяльності вчителя та учнів, обґрунтувала вплив позитивної взаємодії на створення 

сприятливого психологічного клімату навчання, що підвищує працездатність учнів.  

У 1971 р. вийшла друком монографія Г. Щукіної «Пізнавальний інтерес як 

педагогічна проблема», а у 1986 р. – книга для вчителя «Роль діяльності в 

навчальному процесі», яка розкриває ідею діяльності, що була принциповою для 

системи наукових поглядів Г. Щукіної. Пізнавальний інтерес як інтеграція 

об’єктивного і суб’єктивного, як двосторонні відношення став педагогічною 

категорією, яка об'єднала дидактичні явища в систему (процес навчання, функції 

навчання, урок, методи навчання, активність пізнавальної діяльності, діяльність 

вчителя і діяльність учнів). Г. Щукіна (1986 р.) розглянула основні компоненти 

процесу навчання (цілепокладання, діяльність, змістовий, комунікативний), 

показала їх можливості впливу на пізнавальні інтереси учнів. Експериментальним і 

теоретичним шляхом дослідниця обґрунтовувала критерії пізнавального інтересу 

(активність, самостійність, творчість в діяльності учнів), його прояви, рівні 
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розвитку (високий, середній, низький), виділила види інтересів (аморфні, широкі, 

стрижневі), визначила можливості стимуляції пізнавального інтересу (стимули 

змісту, організація пізнавальної діяльності, спілкування між учасниками процесу 

навчання). 

Г. Щукіна (1988 р.) розглянула функціональні можливості різних видів 

діяльності у навчанні (пізнавальної, предметно-практичної, спілкування, ігри, 

художньої, суспільної), охарактеризувала вплив цих видів діяльності на розвиток 

учнів, на їх інтереси, обґрунтувала вплив відносин вчителя і учнів на процес і 

результат діяльності, якість навчального процесу. Учена зробила методологічне 

обґрунтування діяльності як основи навчального процесу. Діяльність учителя і 

діяльність учнів (з урахуванням специфіки кожної із функцій) розглянута 

дослідницею як взаємозалежна і взаємообумовлена. Категорія діяльності була 

введена в контекст дидактичних понять: навчальний процес, урок, цікавий урок, 

навчально-пізнавальна діяльність, вміння і навички, операції та способи дії, 

пізнавальні завдання, діалектика раціонального та емоційного в навчальній 

діяльності (Щукина, 1988). 

Розглядаючи індивідуальний педагогічний стиль роботи вчителя, Г. Щукіна 

відзначала неприйнятність авторитарного стилю керівництва і виділила такі 

особливості професійного стилю вчителя, що є запорукою ефективності 

навчального процесу: діловитість, енергійність, оптимальність у вимогах до учнів, 

педагогічний оптимізм, емоційна чуйність, позитивне налаштування його в 

діяльності. 

На нашу думку, головне досягнення Г. Щукіної полягало в обґрунтуванні 

цілісного наукового погляду на пізнавальний інтерес як педагогічний феномен, в 

розробці системного підходу до його формування в навчанні. Педагогічна 

переконливість концепції зумовлена тим, що вчена показала необхідність 

системної організації навчального процесу, в якому всі його компоненти повинні 

сприяти збудженню і розвитку інтересу дітей до пізнання (Щукина, 1988). 

За визначенням С. Гончаренка (2012), педагогіка радянського періоду 

збагатила науку про навчання та виховання новими поняттями, встановила нові 

закономірності, принципи, правила. Відомо, що прогресивні досягнення в освіті 

реалізують функцію активної взаємодії в системі зв'язку педагогічної науки і 

практичного досвіду, емпіричну перевірку навчальних матеріалів і педагогічних 

концепцій. Критерієм передового досвіду є відповідність потребам суспільної 

практики і сучасним надбанням педагогічної науки. Як слушно вважав 

С. Гончаренко (2012), дослідження проблем початкової освіти у працях Л. Занкова, 

В. Давидова, Д. Ельконіна та їхніх послідовників змусило поставити питання про 

нове тлумачення принципів науковості як орієнтації на засвоєння конкретного, 

переважно через узагальнені теоретичні знання, доступності як подолання 

пізнавальних труднощів. С. Гончаренко зауважував, що багато дидактів, не 

ставлячи перед собою цілі виділити провідний принцип, на перше місце висували 

такі дидактичні принципи: принцип науковості І. Огородникова, М. Данилова; 
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наочності Т. Ільїної; розвиваючого навчання Б. Єсипова; принцип активності і 

самостійності учнів Г. Щукіної; всебічного й гармонійного розвитку учнів 

М. Данилова, Ю. Бабанського (Гончаренко, 2012). 

Вагомий внесок в організацію уроку на принципово нових засадах здійснив 

педагог-новатор, вчений-психолог, основоположник «ліпецького методу» 

шкільного навчання Костянтин Олександрович Москаленко (1917–1984 рр.), який 

народився в м. Воронежі і після закінчення вчительських курсів пов’язав своє 

життя з педагогічною діяльністю. Людина з енциклопедичними знаннями, з 20-

річним досвідом вчительської праці, К. Москаленко теоретично обґрунтував нові 

підходи до організації уроку і здійснив їх експериментальну перевірку.  

Майбутній учений закінчив аспірантуру при кафедрі психології АПН РСФСР 

і захистив дисертацію на тему «Оцінка знань учнів при закріпленні нового 

матеріалу і її психологічне значення» (1954 р.), а в 1954 р., очоливши кафедру 

педагогіки і психології Ліпецького педагогічного інституту (1954–1962 рр.), став 

організатором «ліпецького» експерименту раціональної організації уроку і 

масового руху творчих учителів країни (Стенограмма совещания директоров, 

1961).  

Головними педагогічними ідеями дидактичної теорії К. Москаленка були 

єдність усіх елементів уроку і перенесення центру тяжіння навчання на урок. 

Ученого, який започаткував і здійснив наукове обґрунтування нового напряму в 

педагогіці, звинувачували в ігноруванні державної програми, у необґрунтованому 

розширенні навчального матеріалу, у створенні неприпустимих стандартів, у 

несанкціонованій зміні структури уроку, але ученого-експериментатора 

підтримували передове учительство країни і колеги-однодумці.  

У жовтні 1959 р. в московському журналі «Народна освіта» з’явилася стаття 

К. Москаленка «Як повинен будуватися урок», що викликала широку дискусію в 

педагогічних колах і стала початком феномену, що дістав назву «ліпецький 

досвід». Ідеї талановитого педагога-експериментатора були підхоплені десятками 

творчих учителів, стали широко відомі серед педагогічної громадськості Росії й 

інших республік колишнього Радянського Союзу.  

Слід сказати, що запропоновані К. Москаленком нові технології навчання 

стали предметом досліджень учених: М. Данилова, І. Пономарьова, 

З. Романовської та ін. Цінність педагогічних інновацій К. Москаленка полягала в 

тому, що реалізація нових методів на уроці дозволила досягати високого рівня 

результативності освітнього процесу не шляхом перевантаження учнів навчальним 

матеріалом, а за рахунок внутрішніх резервів (Москаленко, 1963).  

Створення вчителем на уроці атмосфери доброзичливості і творчої співпраці, 

вміле керування, відсутність підміни роботи учнів власною діяльністю сприяло 

розкриттю творчого потенціалу кожного учня. Упродовж 1962–1964 рр. 

К. Москаленко розробив принципово нову методику навчання російській мові, 

структурний правопис, завдяки якому в початкових класах за один рік вільно 

засвоювалася програма упродовж двох років навчання. Педагог-новатор 
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запропонував учителям виявляти знання учнів за допомогою нового методу оцінки 

– методу поурочного балу, суть якого полягала в об'єктивній, справедливій оцінці 

знань школярів (Москаленко, 1970).  

Теоретико-методологічні основи застосування нового методу К. Москаленко 

розкрив у дисертаційному дослідженні «Оцінка знань учнів при закріпленні нового 

матеріалу і її психологічне значення» (1954 р.). Новаторські ідеї К. Москаленка 

базувалися на результатах досліджень педагогів, психологів і фізіологів: 

Б. Ананьєва, Л. Божович, Л. Виготського, П. Гальперіна, О. Леонтьєва, 

Б. Журавльова, А. Макаренка, І. Павлова, І. Сеченова, К. Ушинського та ін.  

У процесі наукових досліджень і багаторічної експериментальної діяльності, 

проведеної самим педагогом в якості учителя початкових класів в школах 

м. Ліпецька, К. Москаленко довів, що дітей необхідно навчати на уроці, а не 

розраховувати на те, що вони довчаться «потім», під час виконання домашньої 

роботи. Завдяки власній педагогічній майстерності К. Москаленко домігся того, що 

діти почали вчитися на його уроках із цікавістю (Москаленко, 1963).  

Педагог виступив на колегії Міністерства освіти РРФСР з доповіддю «Про 

вдосконалення уроку і методів навчання» (1962 р.). У рішеннях колегії позитивно 

відзначалася науково-дослідна робота ученого-педагога і допомога вчителям у 

перебудові навчально-виховного процесу. У 1968 р. вийшла друком 

фундаментальна праця К. Москаленко – монографія «Психолого-педагогічні 

основи підвищення ефективності уроку», в якій розглядалася проблема 

вдосконалення заняття. Учений зазначав, що метод виявлення знань за допомогою 

поурочного балу дозволяє «просунути вперед методику вивчення індивідуальних і 

вікових особливостей учнів. Учитель буде вимушений змінити свою думку про 

деяких учнів, які досі вважалися нездібними, ледачими, такими, що не мають 

інтересу до навчання» (Москаленко, 1963, с. 79). 

Обґрунтовану К. Москаленком ідею об'єктивної оцінки знань учнів у процесі 

навчання за допомогою поурочного балу підтримував і схвалив В. Сухомлинський, 

який зауважив, що потрібно рішуче відмовитися від односторонньої, застарілої 

перевірки знань, від опитування, в ході якого учень повторює те, що він прочитав 

або почув від учителя. Потрібно перевіряти знання учня в процесі його роботи 

(Сухомлинский, 1976).  

На думку В. Сухомлинського, головні зусилля школярів лише в незначній 

мірі повинні витрачатися на запам’ятовування, зусилля повинні спрямовуватися на 

осмислення, самостійне добування знань, щоб процес набуття знань перестав бути 

кінцевою метою розумової праці і став засобом пізнання світу і зміни його. 

В. Сухомлинський вважав, що реалізація в шкільній практиці методу виявлення 

знань у процесі навчання сприяє активізації самостійної пізнавальної діяльності 

школярів, розвитку мотиваційної сфери учня і вчителя (Сухомлинский, 1976).  

К. Москаленко зміг переконати педагогічну громадськість 50–60-х рр. ХХ ст. 

в тому, що неможливо успішно навчати дітей, не розвиваючи їх мислення. В 

умовах домінування комбінованого уроку, коли учитель виконував функції лише 
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носія, передавача готової інформації, роль учня відповідала «пристрою», що 

запам’ятовує бездумно готові знання, школяр мимоволі засвоював і характер 

мислення, відповідно до якого було звичним повторювати чужі думки 

(Москаленко, 1963).  

Педагог запропонував учителям розпочинати навчальний процес з невеликих 

письмових самостійних робіт – «розминки для мозку», підготовки його до активної 

діяльності учнів. К. Москаленко (1959) зазначав: «Письмовий початок уроку – 

кращий засіб, не підвищуючи голос, швидко опанувати класом, встановити робочу 

дисципліну, швидко подавити вогнища збудження в корі великих півкуль 

головного мозку і забезпечити увагу, необхідну для організації розумової 

діяльності» (с. 70–71).  

Дослідник розумів, що не кожна дитина може відповідати біля дошки, тому 

розроблені ним невеликі письмові самостійні роботи не лише дозволяли заспокоїти 

дітей і включити їх в роботу з перших хвилин, а й допомагали учителю надавати 

психологічну підтримку учням, піклуватися про їхнє здоров’я. К. Москаленко 

(1959) підкреслював, що матеріали самостійної роботи мають бути добре відомі 

школярам і не повинні вимагати додаткового роз’яснення. Включити дітей в плідну 

роботу з перших хвилин навчання учителям різних предметів допомагали невеликі 

усні роботи, наприклад, «усний рахунок», «фронтальне опитування», «рішення 

нескладних практичних завдань» тощо (с. 69).  

Учений розробив нові особистісно-орієнтовані методи засвоєння учнями 

нового матеріалу: коментований лист і коментовані вправи, під час виконання яких 

учнем надавалася свобода самостійного вибору і складання власних дій. 

К. Москаленко (1963) вважав, що свідоме виконання коментованих вправ виробляє 

у школярів орфографічну майстерність, навички самоконтролю, попереджає 

помилки, підвищує грамотність.  

Слід наголосити, що К. Москаленко разом з видатними вченими 

М. Даниловим, Б. Єсиповим, В. Загвязинським, І. Огородниковим та ін. здійснив 

значний внесок у визначення сутності поняття «навчання», яке в 60 х рр. ХХ ст. 

розглядалося як самостійне педагогічне явище і означало не лише процес 

передавання і засвоєння знань, умінь, навичок, а й спосіб пізнавальної діяльності 

людини.  

Значну увагу К. Москаленко приділяв розвитку творчих здібностей учнів і 

вважав, що коментовані вправи допомагають виробляти в учнів автоматизовані 

навички, які забезпечують економну роботу кори головного мозку, розвантажують 

свідомість учня від напруженої діяльності щодо обдумування кожної дії, таким 

чином, економлять його час і енергію, а головне – забезпечують прояв творчої 

індивідуальності. Педагог підкреслював, що коментовані вправи є «додатковою 

сходинкою», що підводить учнів до самостійної або творчої роботи, оскільки без 

активної розумової діяльності неможливо озброїти міцними знаннями і навичками 

учнів, виховати дорогоцінне почуття нового, виявити зацікавленість наукою 

(Москаленко, 1960).  
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Як і К. Ушинський, К. Москаленко був впевнений в тому, що школа повинна 

спочатку навчити дітей вчитися, а потім необхідно доручати цю справу їм самим. 

Саме тому разом з учителями вчений розробляв нові методи навчання, які на 

кожному уроці допомагали активізувати розум дітей, учили їх самих здобувати 

знання, міркувати, мислити, розвивати увагу, збуджувати до творчості.  

У 50–60-х рр. XX ст. гуманістичні ідеї К. Москаленка були спрямовані на 

активізацію самостійної пізнавальної і творчої діяльності учнів у навчально-

виховному процесі, відповідали напрямам гуманістичного виховання учнів. 

Реалізація в шкільній практиці ефективної технології навчання і виховання учнів 

дозволила ученому розробити гуманістичну ідею про скорочення обсягу домашніх 

завдань з метою звільнення часу для творчого розвитку учнів у різних позакласних 

і позашкільних формах освіти.  

Проте учений зауважував, що не потрібно ліквідовувати домашні завдання 

повністю, необхідно лише докорінно змінити їх характер. Домашні завдання, на 

його думку, повинні складати приблизно третину виконаної у класі роботи. 

Інструктаж учителя з виконання домашніх завдань має бути дуже коротким, 

оскільки учні вже володіють прийомами його виконання (Москваленко, 1970). 

Скорочення домашніх завдань дозволило подолати перевантаження учнів 

навчальним матеріалом, звільнити час для їхнього розвитку в різних позакласних і 

позашкільних формах освіти (кіноконкурси, вікторини, олімпіади та ін.), зберегти 

їхнє здоров’я.  

Уперше в педагогічній практиці 60-х рр. К. Москаленко запропонував учням 

відповідати, не встаючи з місця. У результаті емпіричних досліджень педагог 

переконався в тому, що відповіді учнів сидячи зменшують тривожність, звільняють 

додатковий час для активної розумової діяльності, «полегшують управління 

процесом навчання, надають йому колективного і відкритого характеру, 

підвищують темп уроку і темп розумової діяльності учнів» (Москаленко, 1970, 

с. 38).  

Викликаючи до дошки «слабкого» учня, знаючи заздалегідь, що він виконає 

всі вправи правильно, учитель створює психологічні умови для схвалення його 

колективом усього класу і допоможе повірити у власні сили. Водночас, розвиваючи 

пізнавальні процеси школярів, К. Москаленко піклувався про збереження їхнього 

здоров’я, для чого запропонував у процесі навчання використовувати фізкультурні 

хвилинки. К. Москаленко був упевнений в тому, що інтелектуальне задоволення, 

яке отримують учні від успішно виконаної діяльності, сприяє їхньому 

особистісному розвитку. Особливого значення він надавав позитивним емоціям, які 

тонізують продуктивну діяльність учнів. Педагог-новатор вважав за необхідне, щоб 

усі уроки (без винятку) розпочиналися з позитивних емоцій і закінчувалися 

дитячою радістю (Москаленко, 1970). 

На переконання К. Москаленка, гуманістична спрямованість вчителя є 

показником його професійної майстерності. Вчений вважав, що гуманний педагог 

повинен опиратися на можливості учня, його потенціал, а не на авторитет вчителя і 
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примусові методи впливу, виявляти і розвивати найкращі якості учня, а не 

формувати лише слухняну людину. Важливою гуманістичною ідеєю 

К. Москаленка була орієнтація учнів на успіх у навчальній діяльності, що була 

суголосна поглядам В. Сухомлинського, який відзначав, що усвідомлення свого 

успіху навіть в якійсь одній справі є для дитини могутнім джерелом моральної 

гідності, джерелом моральної стійкості в подоланні труднощів і в інших справах 

(Сухомлинский, 1976).  

Ґрунтовного значення вчений надавав заохоченню і психологічному 

навіюванню (авансуванню). Здійснюючи у шкільній практиці психологічну і 

емоційну підтримку учнів, педагог-новатор прагнув гуманізувати стосунки 

педагога і учнів. Шанобливе ставлення учителя до учнів К. Москаленко пропагував 

впродовж усієї своєї педагогічної діяльності. Враховуючи гуманістичні ідеї 

А. Макаренка про виховання (якомога більше вимог до дитини, якомога більше 

поваги до нього), К. Москаленко довів, що високу вимогливість з великою повагою 

легко можна поєднувати під час виявлення знань учнів в процесі навчання на уроці 

(Москаленко, 1970).  

Педагогічні погляди вченого ґрунтувалися на педагогічних ідеях 

А. Макаренка, В. Сухомлинського, К. Ушинського щодо виховання особистості в 

колективі. Особливу роль у створенні моральної, інтелектуальної атмосфери 

навчального процесу К. Москаленко відводив колективній праці школярів і 

відзначав, що в єдиному шкільному колективі учень випробовує на собі сильну 

громадську думку класу, неперевершену могутню силу дитячого колективу.  

Учений звертав увагу на те, що, спостерігаючи, сприймаючи, переживаючи, 

оцінюючи те, що говорять і роблять однокласники у процесі виконання 

коментованого листа, учень, опираючись на власний досвід роботи, інтерпретує те, 

що відбувається відповідно до нового пізнавального завдання. У вихованців 

виникає виражена потреба відчути себе повноправним членом колективу і 

отримати визнання з боку однокласників. У процесі виконання коментованого 

листа у класі формується громадська думка, оскільки кожен учень намагається 

«коментувати не гірше за інших» (Москаленко, 1963, с. 33).  

Створення особливої моральної інтелектуальної атмосфери у навчальному 

процесі К. Москаленко пов’язував з використанням методу відкритого діалогу, 

оскільки діалог сприяє вихованню активної, ініціативної особистості, здатної до 

тривалої самостійної діяльності без постійного зовнішнього примусу, збагачує її 

елементами творчості, зберігає її індивідуальність.  

Варто зауважити, що К. Москаленко наголошував на тому, що для розвитку 

дитини важливою є інтелектуальна атмосфера уроку, розумове збудження, яким 

заряджаються діти один від одного під час колективної творчої роботи. Загальний 

інтерес завжди викликає дискусія, що виникає на занятті, у ході якої учні 

слідкують за протиставленням думок, намагаються сформулювати власну точку 

зору, з’являються нові міркування і аргументи. Діяльність учнів і педагогів в 

навчально-виховному процесі К. Москаленко (1970) розглядав як стосунки 
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рівноправних учасників навчання. Важливою якістю вчителя учений вважав 

прагнення бачити в дитині індивідуальність, ставитися до неї без упередженості та 

з повагою.  

Отже, уперше в 60-х рр. XX ст. К. Москаленко розробив і обґрунтував на 

науковій основі гуманістичну ідею становлення нового типу суб’єкт-суб’єктних 

взаємовідносин учителя і учнів, що згодом була представлена у «педагогіці 

співпраці», яку Г. Селевко (1998) означив як сучасну освітню технологію.  

Концептуальними ідеями педагога-новатора К. Москаленка були 

психологічні, загальнопедагогічні і дидактичні ідеї. Психологічні ідеї навчання 

школярів базувалися на основі розвитку мислення, задоволення пізнавальних 

інтересів і потреб, орієнтації учнів на успіх в навчальній діяльності, використання 

педагогічного навіювання (авансування), поваги до особистості учня, визнання 

учня суб'єктом, співавтором навчання. Загальнопедагогічні ідеї базувалися на 

врахуванні антропологічних особливостей учнів; розумінні їхніх проблем, 

попередженні помилок у процесі навчання; залученні учнів до колективних й 

індивідуальних форм навчання; встановленні стосунків співпраці, співтворчості, 

партнерства; організації відкритого діалогу між учасниками освітнього процесу.  

Відомим методологом і теоретиком радянської 

педагогіки, провідним науковцем у галузі загальної 

педагогіки і дидактики був Юрій Костянтинович 

Бабанський (1927–1987 рр.) – дійсний член АПН СРСР 

(1974 р.), віце-президент Національної академії 

педагогічних наук СРСР (1979 р.), доктор педагогічних 

наук (1974 р.), засновник теорії оптимізації 

педагогічного процесу, яка отримала широке визнання 

в Радянському Союзі і за кордоном. Син селянина 

народився в с. Первомайське Ростовської області, 

закінчив фізико-математичний факультет Ростовського 

державного педагогічного інституту (1949 р.), захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Виховання в учнів 

VІ–VІІ класів інтересу до вивчення фізики і техніки» 

(1955 р.).  

Протягом 20 років він працював в рідному інституті: старший викладач 

(1954–1958 рр.), проректор з навчальної роботи (1958–1969 рр.), завідувач кафедри 

педагогіки (1969–1975 рр.). У 1974 р. Ю. Бабанський захистив докторську 

дисертацію з проблеми «Оптимізація процесу навчання». Упродовж ростовського 

періоду (1945–1975 рр.) професійної діяльності Ю. Бабанського відбувало його 

становлення як науковця (Бим-Бад, 2003).  

На початку 70-х рр. XX ст. він керував інноваційним дослідженням з 

проблеми оптимізації навчально-виховного процесу. Разом зі своїми колегами і 

учнями О. Алферовим, О. Бондаревською, В. Ільїним, Т. Мамигоновою, 

Ю. Бабанський 



160 

З. Мотовою, Г. Победоносцевим, Т. Поляковою та ін. Ю. Бабанський обґрунтував 

ідею оптимального використання принципів і методів дидактики.  

Оптимізація (від лат. Оptimum – найкраще) – це процес вибору найкращого 

варіанту з безлічі можливих. Головною метою оптимізації є пошуки 

найефективнішого способу розв’язання педагогічних задач, що досягається шляхом 

порівняння різноманітних варіантів і оцінки наявних альтернативних рішень. При 

цьому необхідно чітко уявляти, що саме має бути оптимізовано відповідно до 

поставленої мети. 

Ю. Бабанський (1989) запропонував упровадити в педагогіку принцип 

оптимальності, який вимагав, щоб навчально-виховний процес досягав не просто 

кращого, а найкращого для певної педагогічної ситуації рівня функціонування. 

Принцип оптимальності висуває вимоги розумності, раціональності, відчуття міри 

в застосуванні всіх елементів навчального процесу і передбачає максимально 

можливі результати при мінімальних витратах часу і зусиль. У цьому полягає 

гуманістичне значення оптимізації. 

У практичному аспекті оптимізація означає інновацію, реорганізацію, 

перебудову педагогічної системи, приведення її в найкращий стан для вирішення 

поставлених педагогічних задач в конкретних умовах. Рішення задач оптимізації 

починається з вибору критерію. Критерій оптимальності – це ознака, показник, на 

підставі якого проводиться оцінка можливих альтернативних варіантів розв’язання 

педагогічних задач і вибір найбільш ефективного варіанту. 

Ю. Бабанський визначив оптимальним процес навчання, що відповідає 

одночасно таким критеріям: а) зміст, структура і логіка його функціонування 

забезпечують ефективне і якісне вирішення задач навчання, виховання і розвитку 

школярів відповідно до вимог державних навчальних програм на рівні 

максимальних навчальних можливостей кожного школяра; б) досягнення 

поставлених цілей забезпечується без перевищення витрат часу, відведеного 

навчальним планом для класних занять, а також без перевищення максимальних 

норм часу, встановленого шкільною та трудовою гігієною для домашніх занять 

учнів і вчителів, що одночасно має попередити факти перевтоми вчителів і учнів 

(Бабанський, 1989). 

У процесі навчання бажаних результатів можна досягти і шляхом 

перевантаження вчителів і учнів, проте тривалі перевантаження призводять до 

зниження працездатності, погіршення їх здоров'я, тому згідно з критерієм 

оптимізації оптимальним можна вважати тільки такий навчально-виховний процес, 

який відбувається без перевантаження учнів і вчителів, які працюють з 

максимально можливою для них віддачею.  

Проаналізувавши можливості успішності навчання школярів, Ю. Бабанський 

(1989) виокремив внутрішні і зовнішні компоненти реальних навчальних 

можливостей. Серед найбільш значущих внутрішніх компонентів учений визначив 

такі властивості мислення, як самостійність, уміння виокремлювати головне, 

навички та вміння навчальної праці, раціональне планування навчальної діяльності, 
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здійснення самоконтролю у процесі навчання, виконання в належному темпі 

основних навчальних дій. Серед зовнішніх компонентів були виділені 

опосередковувані особистістю педагогічні впливи і виховні впливи сім’ї.  

Серед негативних причин неуспішності учнів Ю. Бабанський виокремив 

зовнішні (зниження цінності освіти у суспільстві, невідповідна організація 

навчального процесу, негативний вплив сім’ї) та внутрішні умови (слабкий 

інтелектуальний розвиток, слабке здоров'я, низька працездатність, невихованість, 

недбальство, відсутність навичок навчальної праці, неорганізованість, 

слаборозвинена вольова сфера, прогалини у знаннях, відсутність інтересу до 

навчання).  

Отже, в 70-х рр. ХХ ст. була сформульована і виявлена складна психолого-

педагогічна проблема – оптимізація діяльності вчителя щодо корекції неуспішності 

учнів. Проблема подолання неуспішності в цій теорії розглядалася як педагогічна 

задача, що має алгоритм оптимального рішення: засвоєння педагогами завдання; 

його конкретизація на основі вивчення певних умов; вибір найкращого комплексу 

засобів; розробка і реалізація плану вирішення задачі відповідно до обраних 

критеріїв оптимальності та ін.  

У 1975 р. Ю. Бабанський був переведений на роботу до м. Москви, де 

обіймав посаду ректора Інституту підвищення кваліфікації викладачів педагогічних 

дисциплін університетів і педвузів при АПН СРСР (1975–1977 рр.). З 1976 р. він 

одночасно працював академіком-секретарем Відділення теорії та історії педагогіки 

АПН СРСР. У 1979 р. Ю. Бабанський був обраний віце-президентом АПН СРСР 

(Бим-Бад, 2003).  

Основоположник принципу оптимізації навчання Ю. Бабанський у 80 х рр. 

ХХ ст. розробив систему конкретних методичних рекомендацій та алгоритм дій 

педагога з метою успішного розв’язання педагогічних задач. У дослідженнях 

способів оптимізації навчально-пізнавальної діяльності Ю. Бабанський надавав 

особливого значення емоційному розвитку учнів. Серед методів емоційної 

регуляції навчально-пізнавальної діяльності та формування інтересу до навчання 

вчений запропонував дидактичну гру, дискусію, створення проблемних ситуацій 

(Бабанський, 1989).  

Ю. Бабанський вважав, що в процесі передавання і засвоєння педагогічного 

досвіду переплітаються прояви об'єктивно цінного й індивідуального, але не все 

індивідуальне може стати надбанням масової педагогічної практики. Залишається 

те, що є в особистості вчителя унікальним і неповторним, те, що створює новий 

досвід. Педагог зауважував, що передовий досвід (новаторський і дослідницький), 

формуючись на основі масового, представляє рівень оволодіння об'єктивними 

педагогічними закономірностями (Бабанский, 1989). За редакцією Ю. Бабанського 

вийшли друком навчальні посібники для педагогічних інститутів «Педагогіка» 

(1983 р.; 1984 р.). 

З урахуванням вищевикладеного можна стверджувати, що дидактичні ідеї 

ґрунтувалися на об’єктивній оцінці знань учнів (поурочний бал, коментування 
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оцінок і відповідей учнів наприкінці уроку та ін.), що було потужним стимулом у 

навчальній діяльності школярів; скорочення часу на виконання домашнього 

завдання (перенесення центру тяжіння навчання на урок за рахунок використання 

ефективних методів і прийомів) з метою звільнення часу для творчого розвитку 

учнів в різних позакласних і позашкільних формах освіти. Учені-новатори вважали, 

що встановити з учнями стосунки співпраці, співтворчості, партнерства в 

навчально-виховному процесі може тільки той учитель, який володіє педагогічною 

майстерністю.  

Педагогічну діяльність учителів-новаторів з впровадження нових форм і 

методів навчання та наукові дослідження вчених-педагогів означеного періоду, які 

належали до педагогічних нововведень і творчої діяльності вчителя, можна 

вважати інноваційно спрямованими, тому що діяльність щодо створення, 

засвоєння, використання та поширення інновацій вимагала нових педагогічних 

технологій, нової якості педагогічної праці. Педагогічні інновації є процесом та 

результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих 

учителів і колективів. Інноваційні тенденції в педагогіці були пов’язані з 

загальними процесами у суспільстві, глобалізацією, інтеграцією знань і форм 

соціального буття, відкритістю до нових та прогресивних ідей.  
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Додаток Х 

Педагогічна майстерність і педагогічна творчість  

у розвитку наукових шкіл Росії 

 

Перспективи науки завжди визначалися перспективами провідних 

наукових шкіл. Термін «школа» означає позицію, якої дотримується одна група 

вчених стосовно інших. Наукова школа є ефективною моделлю освіти для 

трансляції культурних норм і цінностей наукової спільноти від старшого 

покоління до молодшого; є інструментом виховання дослідницького стилю 

мислення та певного підходу до проблем. Це організація постійного спілкування 

вчених, обміну ідеями та обговорення наукових результатів. Поняття «наукова 

школа» активно використовується в характеристиці форми організації наукової 

діяльності. Є. Бєлозерцев (2004) зазначає, що феномен наукової школи є 

комплексною наукознавчою проблемою, яку вивчають філософи, соціологи, 

психологи, наукознавці, культурологи та педагоги (Белозерцев, 2004).  

На думку Н. Ничкало (2016b), наукова школа становить соціально 

оформлену спільноту людей, яка створює реально-ідеальний простір своєї 

культури – головну умову людського життя. Слід зауважити, що наукова школа 

пов’язана з розробленням вагомих, науково значущих проблем, вирішення яких 

становить суттєвий науковий і суспільний інтерес, відтак формування наукової 

школи спирається на фундамент, в основі якого знаходяться наукова та 

суспільна значущість досліджуваних проблем. Серед характеристик наукових 

шкіл виділяють такі: ініціативність, самостійність, наявність внутрішнього 

імпульсу розвитку, цілеспрямованість, стійкість переконань.  

Важливою характеристикою науково-педагогічної школи є наступність. В 

історії педагогіки під наступністю розуміють процес збереження та передання 

педагогічного знання і досвіду, характерного для певного історичного періоду 

(М. Богуславський (2013), Л. Степашко (1999), Н. Юдіна (2015)) та ін., а також 

процес включення цінностей і знань попередніх поколінь у систему цінностей і 

знань нового покоління.  

Поняття «наукова школа» визначає професійну співдружність учених, 

об’єднаних ідеями, методиками, науковими традиціями, яким притаманний 

новаторський дух і постійний творчий пошук, високий рівень професійної 

майстерності, повага до попередньої історіографії. На чолі наукової школи 

стоїть відомий учений-лідер, який створив цю школу, має визначні результати з 

важливих проблем в актуальному напрямі науки. Наукова школа, що має 

свободу творчості, поступово розширюється на основі постійного 

співробітництва з ученими, яких об’єднує спільна дослідницька діяльність.  

Отже, наукова школа – це особливий соціальний феномен, що дозволяє 

вирішувати комплекс завдань наукової діяльності за певним напрямом не тільки 
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в їх єдності та взаємозумовленості, а й у співтворчості з іншими науково-

соціальними об’єднаннями та структурами науки – такими, як наукова 

дисципліна, організація (інститут, центр, сектор, відділ, кафедра тощо).  

Значний інтерес становлять наукові погляди на проблему розвитку 

педагогічної майстерності вчителя представників провідної московської 

наукової школи, якою багато років керував дійсний академік РАО, доктор 

педагогічних наук, професор Віталій Олександрович Сластьонін (1930–2010 

рр.). В. Сластьонін закінчив педагогічний факультет Московського державного 

педагогічного інституту імені  В. І. Леніна (1952 р.). У період з 1969 по 1977 р. 

В. Сластьонін працював на посаді начальника навчально-методичного відділу, 

був заступником начальника Головного управління вищих і середніх 

педагогічних навчальних закладів Міністерства освіти РРФСР. Після захисту 

докторської дисертації «Формування особистості вчителя радянської школи в 

процесі його професійної підготовки» (1977 р.) він повертається до 

Московського державного педагогічного інституту імені  В. І. Леніна. У 1979 р. 

йому присуджено вчене звання професора. У 1982 р. В. Сластьонін обраний 

деканом педагогічного факультету: він зумів перетворити факультет на 

експериментальний майданчик, про який заговорили не тільки в Росії, а й за 

кордоном (Сергеев, 2010). 

У 1980 р. В. Сластьонін створив і очолив кафедру педагогіки і психології 

вищої школи, став засновником факультету педагогіки та психології 

Московського державного педагогічного інституту імені В. І. Леніна. Саме в 

цей період було розпочато формування наукової школи В. Сластьоніна в галузі 

педагогіки. У цей період В. Сластьонін стає членом-кореспондентом АПН СРСР 

(1989 р.), дійсним членом Російської академії освіти (1992 р.), обирається 

членом бюро відділення вищої освіти РАО (1997 р.), стає головним редактором 

журналу «Вісті Російської академії освіти» (1998 р.), обирається президентом 

Міжнародної академії наук педагогічної освіти (1999 р.).  

Діяльність наукової школи В. Сластьоніна активізується в 1989–1990 рр. 

Потужним імпульсом для розвитку наукової школи стало розроблення за 

дорученням Державного комітету народної освіти СРСР концепції педагогічної 

освіти. Ця робота визначила основні напрями наукового забезпечення розвитку 

системи педагогічної освіти в Російській Федерації. Виходячи із розуміння того, 

що проблема професійної підготовки вчителя є ключовою проблемою 

педагогіки, В. Сластьонін, як керівник наукової школи в галузі педагогіки, 

визначив напрями наукового пошуку, обґрунтував основні поняття та 

закономірності, які стали підґрунтям побудови теорії педагогічної освіти в РФ. 

Серед найбільш відомих представників наукової школи В. Сластьоніна – 

академіки російської Академії освіти (РАО) З. Васильєва, Г. Волков, Ю. 

Круглов; члени-кореспонденти РАО В. Андрєєв, А. Вербицький, Є. Зеєр, Н. 
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Сергєєв, В. Сєріков, М. Шилова; доктори педагогічних наук, професори Г. 

Аксьонова, І. Андріаді, Є. Бєлозерцев, С. Годник, І. Ісаєв, М. Мажар, А. Орлов, 

Л. Подимова, Є. Шиянов та ін. 

Фундаментальними роботами В. Сластьоніна та представників його 

наукової школи є «Формування особистості вчителя радянської школи в процесі 

його професійної підготовки» (В. Сластьонін, 1977 р.); «Формування 

особистості вчителя в педагогічному вузі» (В. Сластьонін, В. Тамарін, 1989 р.); 

«Професійно-педагогічна підготовка сучасного вчителя» (В. Сластьонін, О. 

Міщенко, 1991 р.); «Діагностика професійної придатності молоді до 

педагогічної діяльності» (В. Сластьонін, М. Мажар, 1991 р.); «Формування 

професійної культури вчителя» (В. Сластьонін, 1993 р.); «Розвиток творчої 

індивідуальності вчителя в системі формування професійно-педагогічної 

культури» (М. Руденко, 1996 р.); «Теоретичні основи розвитку творчої 

індивідуальності вчителя» (М. Мажар, 1996 р.); «Інноваційна діяльність» (В. 

Сластьонін, Л. Подимова, 1997 р.); «Основи педагогічної майстерності» (І. 

Андріаді, 1999 р.); «Педагогічний процес як система» (В. Сластьонін, 2000 р.). 

Зазначимо, що в професіограмі вчителя, розробленої В. Сластьоніним 

чільне місце посідає професійно-педагогічна спрямованість особистості 

педагога (соціально-моральна, педагогічна та пізнавальна). На думку вченого, 

соціально-моральна спрямованість вважається найглибшою фундаментальною 

характеристикою особистості вчителя-майстра. В. Сластьонін зауважував, що 

професіограма повинна включати вимоги до психолого-педагогічної підготовки 

вчителя; вимоги до спеціальної підготовки; вимоги до методичної підготовки за 

фахом. Слід зазначити, що необхідною умовою професійного становлення та 

вдосконалення майстерності вчителя В. Сластьонін вважав безперервність 

педагогічної самоосвіти.  

Варто відзначити, що у 2002 р. за авторства В. Сластьоніна, І. Ісаєва, 

Є. Шиянова вийшов друком навчальний посібник «Педагогіка» для студентів 

вищих навчальних педагогічних закладів. У розділі «Педагогічні технології та 

майстерність учителя» педагогічній майстерності вчителя автори присвятили 

такі параграфи: «Сутність педагогічної технології», «Структура педагогічної 

майстерності»; «Сутність і специфіка педагогічної задачі»; «Типи педагогічних 

задач і їх характеристика»; «Прояви професіоналізму та майстерності вчителя в 

розв’язанні педагогічних задач» (Сластенин, Исаев, & Шиянов, 2002). Автори 

звертають увагу на те, що педагогічна майстерність взаємопов’язана з 

педагогічною технологією, вона є синтезом особистісно-ділових якостей, що 

визначають високу ефективність педагогічного процесу. Вчені розглядають 

педагогічну технологію як послідовну взаємопов’язану систему дій педагога, 

спрямованих на розв’язання педагогічних задач, послідовне втілення на 
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практиці заздалегідь спроектованого педагогічного процесу (Сластенин, Исаев, 

& Шиянов, 2002). 

Найважливішим показником педагогічної майстерності В. Сластьонін 

(2002) вважав володіння вчителем спеціальними педагогічними вміннями на 

інтуїтивному, репродуктивному, репродуктивно-творчому, творчо-

репродуктивному, творчому рівні, вважаючи, що саме майстерність допомагає 

вчителю розвити професійні вміння до високого рівня. Залежно від розвитку 

педагогічної майстерності В. Сластьонін розподілив учителів на п’ять груп. До 

першої групи ввійшли вчителі, які вже на початку своєї професійної діяльності 

досягли достатньо високого рівня педагогічної майстерності, що пояснюється їх 

моральною та психологічною готовністю до педагогічної праці, розумінням 

соціальної значущості вчительської професії, постійним прагненням до 

самовдосконалення. Другу групу становлять учителі, у яких розвиток 

педагогічної майстерності превалює в навчальній діяльності. Учителі, які 

представляють третю групу, мають слабку загальнопедагогічну підготовку, 

тому проходять довгий період розвитку майстерності. До четвертої групи 

входять учителі, які механічно копіюють чужий досвід, що дозволяє їм досягти 

певного рівня майстерності, проте відсутність творчості не дає можливості 

виробити власний професійний почерк. До п’ятої групи належать учителі, які не 

досягли справжньої майстерності, оскільки не відчули задоволення від обраної 

професії. 

У період 80–90-х рр. ХХ ст. як у Росії, так і в Україні великого значення 

набуває розкриття психолого-педагогічного змісту понять «творча особистість», 

«індивідуальність», «творча індивідуальність» (О. Абдулліна, О. Асмолов, І. 

Бех, Н. Вишнякова, М. Мажар, Л. Мільто, В. Моляко, О. Пєхота, К. Платонов, 

Н. Посталюк та ін.). Стратегія педагогічної освіти цього періоду була 

спрямована на розвиток і саморозвиток особистості вчителя, здатного вільно 

орієнтуватися в складних соціокультурних обставинах. Проблема вчителя як 

суб’єкта професійної діяльності в системі суб’єкт-суб’єктних відносин 

викликала до життя ідею суб’єктного розвитку вчителя, який зможе 

цілеспрямовано розвивати учня та здійснювати творчий саморозвиток. Так, К. 

Платонов (1986 р.) підкреслював, що творча діяльність, у процесі якої яскраво 

проявляється індивідуальність учителя, є обов’язковою умовою майстерності та 

ініціативи (Структура и развитие личности, 1986). О. Абдулліна (1990 р.) 

звертала увагу на те, що основними особливостями педагогічної діяльності 

вчителя є її творчий характер, цілісність, поєднання колективної та 

індивідуальної творчості (Абдулина, 1990).  

У наукових дослідженнях учених школи В. Сластьоніна категорія «творча 

індивідуальність» трактується як базова для педагогіки та психології, оскільки 

творчий характер педагогічної діяльності об’єктивно передбачає наявність 
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творчої індивідуальності вчителя. Сам В. Сластьонін, розкриваючи структуру 

педагогічної майстерності, головним її показником визначив рівень 

сформованості творчої індивідуальності фахівця. Учений зазначав, що 

об’єктивним змістом педагогічної майстерності є теоретичні знання й основані 

на них практичні вміння, однак практичний досвід не завжди стає джерелом 

педагогічної майстерності.  

Досліджуючи розвиток творчої індивідуальності вчителя як необхідної 

складової педагогічної майстерності, М. Мажар (1996 р.) визначив соціальні та 

психолого-педагогічні умови розвитку творчої індивідуальності вчителя: 

діалектична єдність розвитку та саморозвитку творчої індивідуальності вчителя; 

орієнтація процесу формування особистості вчителя на потенційні індивідуальні 

особливості людини як суб’єкта майбутньої професійної діяльності та на рівень 

вимог, що висуваються до людини з боку педагогічної професії; наявність 

творчого потенціалу людини, що визначає її професійну придатність до 

педагогічної діяльності та можливість суб’єктного розвитку; органічне та 

необхідне включення науково-практичної діагностики професійно-педагогічної 

придатності до процесу формування особистості майбутнього вчителя і 

розвитку його творчої індивідуальності; реалізація гуманістичної парадигми 

професійної підготовки вчителя, яка передбачає особистісно і практико-

орієнтовані педагогічні технології розвитку та саморозвитку особистості 

вчителя (Мажар, 1996). 

Виходячи з викладених вище положень наукової школи В. Сластьоніна, 

І. Андріаді в навчальному посібнику «Основи педагогічної майстерності» (1999 

р.) зауважила, що педагогічна майстерність відображає духовно-моральну та 

інтелектуальну готовність особистості до творчого осмислення соціокультурних 

цінностей суспільства, теоретичну та практичну готовність учителя до творчого 

застосування знань, умінь і навичок у процесі розв’язання педагогічних задач.  

В. Сластьонін, І. Ісаєв, Є. Шиянов (2002) звернули увагу на те, що 

педагогічна майстерність взаємопов’язана з педагогічною технологією, будучи 

синтезом особистісно-ділових якостей, які визначають високу ефективність 

педагогічного процесу. Вчені розглянули педагогічну технологію як послідовну 

взаємопов’язану систему дій педагога, спрямованих на розв’язання 

педагогічних задач, послідовне втілення на практиці заздалегідь спроектованого 

педагогічного процесу.  

Варто зауважити, що ключовими напрямами освітньої парадигми є 

виховання духовної особистості, її культурологічна спрямованість. Складовою 

педагогічної майстерності та показником високого професійного рівня вчителя є 

професійно-педагогічна культура. На основі такого бачення освітньої парадигми 

І. Ісаєвим (1991) було встановлено, що професійно-педагогічна культура являє 

собою критерій і спосіб творчої самореалізації особистості в різноманітних 
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видах педагогічної діяльності та спілкування, спрямованих на засвоєння та 

створення педагогічних цінностей, технологій і розвиток здібностей 

особистості. Отже, на думку І. Ісаєва, педагогічна культура виступає 

інтегративною якістю особистості педагога-професіонала, є умовою його 

ефективної педагогічної діяльності та розвитку педагогічної майстерності. 

Теоретичну основу професійної підготовки майбутнього вчителя 

становлять положення та висновки теорій і концепцій компетентнісного 

підходу. Дослідник компетентнісного підходу Є. Зеєр (2003) головною серед 

ключових компетентностей учителя-майстра вважає інформаційно-

комунікаційну компетентність, що є компонентом загальної педагогічної 

культури, найважливішим показником професійної майстерності педагога, 

передбачає активне знання способів одержання та передання різноманітної 

інформації, володіння сучасними інформаційними технологіями, спирається на 

професійні, методологічні, загальнокультурні знання та практичні вміння. 

Представники наукової школи В. Сластьоніна встановили, що основною 

одиницею педагогічного процесу виступає педагогічна задача. Вони 

констатували, що педагогічна діяльність може бути представлена як 

взаємопов’язана послідовність розв’язання типових і оригінальних педагогічних 

задач різного класу та рівня складності. Мета професійної підготовки майбутніх 

учителів у вищих навчальних закладах полягає в тому, щоб навчити студентів 

критично мислити на основі аналізу різноманітних ситуацій і розв’язання 

педагогічних задач. І. Ісаєв (1991) виокремив такі групи педагогічних задач: 

аналітико-рефлексивні (аналіз і рефлексія цілісного педагогічного процесу, його 

елементів, труднощів, які виникають, усвідомлення та самооцінка педагогом 

своєї індивідуальності, переосмислення та подолання стереотипів особистісного 

досвіду діяльності); конструктивно-прогностичні (побудова цілісного 

педагогічного процесу, планування, прогнозування результатів і наслідків 

прийнятих рішень); організаційно-діяльнісні (поєднання різноманітних видів 

педагогічної діяльності); оцінно-інформаційні (збір, обробка та зберігання 

інформації про стан і перспективи розвитку педагогічної системи, її оцінка); 

корекційно-регулювальні (корекція педагогічного процесу, встановлення 

необхідних комунікативних зв’язків, їх регуляція та підтримка).  

Зазначимо, що В. Сластьонін і представники його наукової школи довели, 

що особливим механізмом розгортання діяльнісного змісту суб’єктного 

розвитку вчителя виступає трансформація предметного знання в навчальні 

знання, що містять у собі впорядковані способи педагогічних дій. У структурі 

професійно-педагогічних задач учені виділили аналітико-рефлексивні задачі, що 

можуть бути сформульовані як навчальні задачі: розвиток інтересу студентів до 

свого внутрішнього світу та внутрішнього світу інших людей, усвідомлення 

самоцінності; розвиток рефлексивних і емпатійних здібностей, інтересу до 
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вчительської професії та дисциплін психолого-педагогічного циклу; розвиток 

професійного образу «Я»; розвиток позитивного прийняття особистості дитини, 

усвідомлення гуманістичного потенціалу педагогічних стратегій; розвиток 

пізнавальної самостійності, індивідуально-творчих можливостей студентів; 

розвиток потреби в особистісному та професійному самовдосконаленні; 

створення інформаційно-суб’єктного поля; актуалізація педагогічної рефлексії; 

розвиток здатності до самопроектування життєвого та професійного шляху; 

формування вмінь моделювання фрагментів професійно-педагогічної 

діяльності; активізація процесів самовираження та самореалізації студентів у 

навчально-професійній діяльності; формування проектної культури 

майбутнього вчителя; стимулювання пошуку індивідуального стилю та 

створення моделей майбутньої професійної діяльності студентів; удосконалення 

навичок практичної життєтворчості студентів; формування потреб у самоаналізі 

та корекції навчально-професійних і життєвих досягнень.  

Дослідник історіографії проблеми професійної підготовки вчителя 

В. Буткевич (1994) зазначила, що основними тенденціями періоду 80–90 рр. ХХ 

ст. були перехід від технократичної до індивідуально-творчої парадигми 

педагогічної освіти, гуманітаризація педагогічної підготовки вчителя, орієнтація 

на безперервний професійно-особистісний розвиток і саморозвиток учителя. 

Автор звернула увагу на те, що в цей період існувало декілька наукових шкіл, 

які займалися проблемами педагогічної майстерності вчителя-вихователя: 

російська (Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, В. Сластьонін, О. Щербаков та їх учні); 

українська (І. Зязюн, О. Мороз, Р. Хмелюк, М. Ярмоченко, Л. Кондрашова); 

білоруська (І. Казимирська, С. Кондратьєва, А. Кочетков, М. Кухарев, І. 

Харламов). 

Аналіз наукових досліджень з проблеми педагогічної майстерності 

свідчить, що в багатьох публікаціях майстерність учителя розглядається як 

підґрунтя для розв’язання педагогічних задач. Так, представник Ленінградської 

(нині Санкт-Петербурзької) наукової школи Н. Кузьміна (1990) визначила 

педагогічну майстерність як володіння професійними знаннями, вміннями та 

навичками, які дозволяють фахівцю успішно досліджувати ситуацію, 

формулювати професійні задачі та ефективно їх розв’язувати відповідно до 

загальної кінцевої мети – формування творчої особистості учня (Кузьміна, 

1990).  

Головна сфера наукових інтересів Н. Кузьміної – закономірності розвитку 

мистецтва, професіоналізму, майстерності та творчості педагога, де вчитель 

виступає творцем. Дослідниця зауважує, що педагогічна майстерність полягає в 

продуктивному розв’язанні педагогічних задач, пов’язана з умінням за певний 

період часу, що відводиться на процес навчання, підняти до нового рівня 

навченості та вихованості всіх або переважну більшість учнів. Педагогічна 
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майстерність виявляється передусім у системі та послідовності педагогічно 

доцільних дій, в умінні реалізувати педагогічну систему знань у роботі з учнями 

(Кузьмина, 1990). 

Отже, Н. Кузьміна визначила майстерність учителя, виходячи з рівня 

досягнень, результативності в розв’язанні педагогічних задач, тобто, на її думку, 

одним із методологічних підходів до розвитку педагогічної майстерності 

вчителя є задачний підхід, а однією зі складових педагогічної майстерності 

вчителя є професійні вміння.  

Особливого значення в розкритті змісту педагогічної майстерності 

набуває особистісна характеристика фахівця, що відповідає професіограмі 

вчителя: розвиток його творчої індивідуальності, педагогічні здібності, що 

забезпечують продуктивну творчу самореалізацію в професії. Ми згодні з Н. 

Гузій (2004), яка зауважила, що вивчення проблеми особистості вчителя як 

самостійна дослідницька проблема започаткована ще у працях П. Каптерєва, М. 

Левітова під впливом ідей дидаскології та педології. Після певного періоду 

стагнації вивчення проблеми особистості вчителя знайшло відображення у 

працях Ф. Гоноболіна, І. Зязюна, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, О. Щербакова, 

пізніше А. Маркової, Л. Мітіної, С. Кондратьєвої, В. Семиченко та ін.  

Варто зазначити, що процес професійного становлення особистості 

вчителя передбачає творчу самореалізацію в професії, творче ставлення до своєї 

професійної діяльності. Педагогічна творчість є невід’ємною й обов’язковою 

умовою розвитку професійної майстерності вчителя, яку можна 

охарактеризувати як пошук учителем нових, нестандартних способів 

розв’язання педагогічних задач, знаходження оригінальних, оптимальних, 

раціональних прийомів творчої взаємодії з учнями та їх реалізацію в 

професійній діяльності. У процесі творчої діяльності яскраво виявляється 

індивідуальність учителя. 

Дослідження Н. Кузьміної довели, що на рівень розвитку педагогічної 

майстерності впливає не лише педагогічний досвід, стаж роботи, а й розвиток 

творчої індивідуальності вчителя. На думку Н. Кузьміної, важливе значення у 

розвитку педагогічної майстерності вчителя відіграє педагогічна інтуїція, яка є 

важливою характеристикою творчого мислення та виявляється в передбаченні 

шуканого педагогічного результату вже в процесі вибору стратегії впливу, а 

також здатність особистості до позитивного навіювання. Дослідниця 

підкреслює, що інтуїція дуже часто підказує педагогам найбільш правильні 

рішення. 

Порівнюючи творчість письменника з діяльністю педагога, Н. Кузьміна 

зазначає, що діяльність учителя в деяких аспектах є більш складною та важкою, 

адже творчість педагога здійснюється на людях, він мобілізує увагу слухачів, 

реконструює своє творіння (оповідання, лекцію, бесіду) відповідно до реакції 
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учнів на виклад матеріалу. Під педагогічною майстерністю Н. Кузьміна розуміє 

вищий рівень педагогічної діяльності, що відповідає вимогам системи та 

виявляється в тому, що у відведений час педагог досягає високих результатів. 

Відтак майстерність формується в процесі діяльності на основі досягнень науки 

та передового педагогічного досвіду, є результатом праці та натхнення вчителя. 

Варто зауважити, що прихильники задачного підходу до розвитку 

педагогічної майстерності вчителя вважають, що в педагогічній діяльності будь-

яка задача є проблемною, оскільки навіть у типовій ситуації, яка не потребує 

значного аналітичного мислення, рішення, що приймає вчитель, не завжди має 

гарантований успіх. Ступінь проблемності педагогічних задач для вчителя 

зумовлений також об’єктивною складністю педагогічної ситуації (глибокий 

конфлікт, педагогічно занедбані учні, гострі суперечності у відносинах між 

ними тощо) і рівнем його професійного розвитку (сформованістю якостей, 

професійних знань, педагогічних умінь і навичок, наявністю педагогічного 

досвіду).  

Педагогічні задачі мають свою класифікацію. Однак слід сказати, що 

серед дослідників даної проблеми відсутня повна одностайність. Так, Ю. 

Кулюткін (1990), класифікуючи педагогічні задачі за основними аспектами 

організації навчальної діяльності та її етапами, виділяє три види: задачі 

аналітичного характеру, що виникають на орієнтовному етапі діяльності 

педагога; задачі проектувального характеру, що постають у процесі 

конструювання педагогічних способів і засобів навчання; задачі 

комунікативного характеру.  

Важливе значення для розв’язання педагогічних задач мають ідеї 

С. Рубінштейна (1960) про те, що будь-який розумовий процес є дією або актом 

діяльності, спрямованої на розв’язання певної задачі, яка містить мету 

розумової діяльності індивіда, співвіднесену із заданими умовами. Початковим 

моментом розумового процесу є проблемна ситуація. Мислити людина починає 

тоді, коли в неї з’являється потреба щось зрозуміти.  

Слід зазначити, що ідеї С. Рубінштейна про мислення як діяльність із 

розв’язання різноманітних педагогічних задач у проблемній ситуації були 

розвинені представниками Санкт-Петербурзької наукової школи – Ю. 

Кулюткіним, Н. Кузьміною, Г. Сухобською, які досліджували проблему 

педагогічного мислення. Варто зазначити, що задачний підхід до аналізу 

професійного мислення вчителя вперше був запропонований Н. Кузьміною, яка 

зазначала, що професійне мислення характеризується вмінням аналізувати 

педагогічні ситуації, формулювати педагогічні задачі, приймати доцільні 

рішення та передбачати наслідки своїх педагогічних дій, спираючись на поняття 

про педагогічну систему, її структурні та функціональні елементи.  
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Значний вклад у розроблення проблеми педагогічного мислення внесли 

Ю. Кулюткін і Г. Сухобська – автори колективної монографії «Мислення 

вчителя: особистісні механізми і понятійний апарат» (1990 р.). На думку вчених, 

механізмом професійного мислення педагога є аналіз педагогічної ситуації. Ю. 

Кулюткін і Г. Сухобська зауважують, що будь-яка ситуація характеризується 

певним рівнем проблемності, а зняття цієї проблемності й є процесом 

розв’язання вчителем педагогічної задачі (Кулюткін, & Сухобська, 1990).  

Осмислення ідей учених про педагогічне мислення як діяльність із 

розв’язання педагогічних задач у проблемній ситуації дозволяє стверджувати, 

що при виникненні проблемної ситуації етичного характеру педагогічне 

мислення супроводжує моральну діяльність учителя, а його педагогічна дія-

вчинок є первинною формою існування морального мислення вчителя.  

На сучасному етапі розвитку педагогічної освіти педагогічна майстерність 

учителя базується на педагогічній акмеології, яка вивчає проблеми 

професійного та особистісного розвитку людини, умови та шляхи досягнення 

людиною вершин професіоналізму (Н. Гузій, А. Деркач, О. Дубасенюк, Є. 

Климов, Н. Кузьміна, А. Маркова, С. Пожарський та ін.). Акмеологія була 

створена з метою дослідження закономірностей, умов і факторів самореалізації 

творчого потенціалу людини на шляху досягнення нею професійної 

майстерності. Ця наука, що виникла на стику природничих, суспільних і 

гуманітарних наук, вивчає феноменологію, закономірності, механізми та 

способи розвитку людини в період її зрілості. Акмеологи розробляють науково 

обґрунтовані технології просування людини до високого рівня професіоналізму, 

розвитку та реалізації її творчого потенціалу, стабільності, самовизначення, 

саморегуляції, самоосвіти, самовдосконалення. 

Засновником і першим президентом Академії акмеологічних наук (1992 

р.) є Н. Кузьміна. У 1995 р. Державний комітет РФ з вищої освіти та Російська 

Академія акмеологічних наук визнали актуальним і перспективним створення в 

Санкт-Петербурзі вищого навчального закладу – Акмеологічної академії, що й 

сьогодні залишається єдиним вищим навчальним закладом такого профілю в 

РФ. Н. Кузьміна самостійно розробила предмет акмеології професійної освіти та 

організувала міждисциплінарні комплексні дослідження з проблем 

професіоналізму діяльності вчителя (вихователі, вчителі конкретних дисциплін 

усіх ланок загальноосвітньої школи, викладачі вищої школи, аспіранти). 

Учасниками досліджень були шкільні вчителі, викладачі професійно-технічних 

училищ, технікумів і вузів (педагогічних, технічних, медичних, військових, 

інженерних державних університетів) з різних спеціальностей.  

Перша стаття Н. Кузьміної, пов’язана з новою галуззю знання, – 

«Акмеологія – наука про вершину професіоналізму». Вона була опублікована в 

збірнику тез доповідей Всесоюзної науково-практичної конференції 
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«Професіоналізм викладача вищої школи». Акмеологія як наука досліджує 

закономірності самореалізації творчого потенціалу дорослих людей і розглядає 

зрілість людини як здатність до фізичного, морального, психічного, 

професійного самовдосконалення засобами самоосвіти, самоконтролю, 

самокорекції, самоорганізації власної діяльності. Акмеологія досліджує людину 

як суб’єкта творчої, навчально-пізнавальної, професійної та управлінської 

діяльності. Предметом дослідження акмеології є саморозвиток зрілої людини 

засобами самоосвіти та освіти. Об’єктом акмеології є зріла людина як творець 

(Кузьмина, 1995).  

Н. Кузьміна зауважує, що акмеологічний підхід до педагогічної 

майстерності створює умови для максимального вияву властивостей 

індивідуальності учасників освітнього процесу та досягнення ними 

досконалості на доступному для кожного з них рівні. В акмеологічному підході 

підкреслюється орієнтація педагога на саморух до вершин професіоналізму за 

допомогою продуктивної творчої діяльності. При формулюванні акмеологічної 

закономірності освітнього простору Н. Кузьміна дає визначення понять 

продуктивного функціонування освітніх систем в освітніх маршрутах, 

продуктивної діяльності учасників освітнього процесу, якості продуктів освіти, 

якості освітнього процесу, що приводить або не приводить до створення 

«продуктів», які відповідають вимогам якості (Кузьмина, 1995). 

У межах фундаментальної акмеологічної теорії Н. Кузьміна поділяє 

спеціалістів на вершинних, високо-, середнє- та малопродуктивних залежно від 

реально досягнутих ними професійних результатів. Носії вершинного рівня 

професіоналізму демонструють найкращі результати у своїй справі в рівних 

професійних умовах. Моделі вершинних спеціалістів Н. Кузьміна 

запропонувала розглядати як еталонні, що допомагають будь-якому вчителю 

проаналізувати систему власної професійної діяльності, перепроектувати її на 

більш високий рівень продуктивності (Кузьміна, 2015). Слід зазначити, що 

ідеалізовані моделі продуктивної освітньої діяльності та акмеологічні технології 

досліджень, що адресуються викладачам і студентам, спрямовані на оволодіння 

професійною майстерністю в процесі розв’язання педагогічних задач. 

Найбільш відомими представниками наукової школи Н. Кузьміної є 

Л. Ахмедзянова, І. Багаєва, Є. Бочарова, А. Деркач, З. Жуковська, А. Зімічев, 

В. Карпов, М. Кухарев, С. Мещерякова, Г. Міхалєвська, Ю. Платонов, А. Реан, 

які розробили та експериментально перевірили систему нових методів, 

принципи організації досліджень, що забезпечують виявлення закономірних 

зв’язків і залежностей ідеалізованої моделі продуктивної освітньої діяльності. 

Н. Кузьміна (2002) стверджує: якщо викладачі всіх рівнів професійної освіти 

запровадять акмеологічний підхід до дослідження факторів досягнення вершин 

професіоналізму та майстерності, навчаться стратегіям і технологіям саморуху 
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до вершин творчої діяльності, всі вони стануть акмеологами, оскільки засвоять 

акмеологічну теорію творчої діяльності. 

Варто зауважити, що Н. Кузьміна пов’язує початок акмеологічної зрілості 

з розвитком у людини здатності приймати самостійні рішення, які зумовлюють 

шлях до творчої діяльності та створення «акме»-цільових програм 

самореалізації творчого потенціалу. Загальні закономірності саморуху до 

вершин професіоналізму та педагогічної майстерності полягають у тому, що в 

процесі творчої педагогічної діяльності актуалізуються потенційні можливості 

педагога. Дослідниця вважає, що особистісна спрямованість є одним із 

важливих суб’єктивних факторів досягнення «акме» у професійно-педагогічній 

діяльності.  

Важливо відзначити той факт, що, на думку Н. Кузьміної, професіоналізм 

(як сукупність стійких властивостей особистості) формується в процесі 

професійної освіти, на відміну від майстерності, яку особистість набуває в 

процесі індивідуального досвіду, педагогічного спостереження, наслідування, 

творчого пошуку свого індивідуального стилю професійної діяльності. 

Акмеологічна концепція розвитку педагогічного професіоналізму та 

майстерності Н. Кузьміної ґрунтується на акмеологічній концепції 

індивідуальності та акмеологічній концепції педагогічної майстерності. 

Індивідуальність є вищим рівнем розвитку людини, оскільки вміщує 

індивідуальні властивості індивіда, особистості, суб’єкта діяльності. Розвиток 

індивідуальності людини можливий лише в процесі розвитку всіх сторін її 

природного потенціалу. 

Педагогічну майстерність можна розглядати в комплексі з іншими 

ознаками педагогічної досконалості (педагогічним мистецтвом, 

професіоналізмом, педагогічною творчістю, властивостями творчої 

індивідуальності педагога). Педагогічна майстерність є способом буття педагога 

і реалізації потенціалу його індивідуальності, а також умовою досягнення 

«акме». Вивчення теоретичних основ і практичне засвоєння акмеологічних 

технологій самопізнання, саморегуляції та самореалізації сприяють виявленню 

стратегії й тактики досягнення високої професійної майстерності педагога, 

необхідної в умовах глобального розвитку освіти, а також отриманню досвіду 

проектування професійно-особистісного саморозвитку в процесі професійного 

зростання та досягнення професіоналізму. Отже, педагогічна майстерність і 

професіоналізм педагога – це інтегральні характеристики особистості вчителя, 

що реалізуються в діяльнісно-творчому, індивідуально-особистісному та 

акмеологічному аспектах.  

Слід зауважити, що вдосконалення підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців пов’язані з усвідомленим рухом особистості до високого рівня 

компетентності та професійної майстерності. Варто відзначити, що в Санкт-
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Петербурзі (1992 р.) почав функціонувати перший у Росії державний 

університет педагогічної майстерності, перетворений із Ленінградського 

міського інституту вдосконалення учителів, що став міським центром навчання 

вчителів усіх рівнів і важливим осередком педагогічних досліджень.  

Історія розвитку Санкт-Петербурзького університету педагогічної 

майстерності почалася із заснування в 1864 р. Санкт-Петербурзького 

педагогічного музею. У 1938 р. Педагогічний музей увійшов до складу 

Ленінградського міського інституту вдосконалення вчителів. До структури 

університету входило 8 факультетів, 14 кафедр, 27 навчально-методичних 

кабінетів, дві лабораторії, лекторій для вчителів, біологічна ділянка, 

експериментальні майстерні, бібліотека, читальня, фотолабораторія. З 1961 р. 

Ленінградський міський інститут удосконалення вчителів починає працювати 

без кафедр, а науково-методичну та експериментальну роботу проводять 

методисти навчально-методичних кабінетів. 

У 80-ті рр. ХХ ст. Ленінградський інститут удосконалення вчителів 

функціонує як навчальний заклад підвищення професійної майстерності 

педагогічних кадрів і виконує функції науково-методичного та навчального 

центру безперервної педагогічної освіти керівних працівників і фахівців 

педагогічних установ, підвідомчих Комітету освіти мерії Ленінграда. Упродовж 

1989–1990 рр. до структури інституту входили кафедри педагогіки, психології, 

філософії, соціології, наукових основ управління навчально-виховним 

процесом, теорії та методики природничо-наукової та гуманітарної освіти, 

валеології, планування та економіки освіти, а також лабораторії соціально-

педагогічних досліджень, науково-педагогічної та технічної інформації. 

Загальне керівництво Санкт-Петербурзьким університетом педагогічної 

майстерності здійснювалося виборним представницьким органом – Вченою 

радою, яку очолював ректор університету. Університет педагогічної 

майстерності був унікальним за своєю структурою. Основним підрозділом 

університету став факультет, який здійснював діяльність з підвищення 

кваліфікації та перепідготовки фахівців. Загальне керівництво факультетами 

було покладено на відповідні виборні ради факультетів, що очолювали декани 

факультетів. На факультетах здійснювалася координація всіх напрямів 

навчальної, науково-дослідної, методичної, організаційно-управлінської 

діяльності. Всього в університеті було шість факультетів: психолого-

педагогічний; організаторів освіти; гуманітарної освіти; природничо-

математичної освіти; валеологічної освіти; соціально-педагогічної освіти. 

У рамках факультетів функціонували 14 кафедр: історії педагогіки; 

педагогіки та андрагогіки; теорії та методики спеціальної освіти; теорії та 

практики управління; економіки освіти; теорії розвитку освітніх систем; 

філософії; культурології; методологічних основ освіти; педагогічного 
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проектування; соціології та політології; теорії та методики природничо-наукової 

освіти; педагогіки соціальної творчості; міжуніверситетська кафедра, спільна з 

Інститутом соціальної педагогіки та психології міжнародного університету сім’ї 

та дитини імені Р. Валленберга. 

В університеті педагогічної майстерності працювало 11 навчально-

методичних кабінетів: початкових класів; російської словесності; історії та 

суспільствознавства; іноземних мов; мистецтв; математики; фізики; хімії; 

географії; біології; технологічної освіти. Діяло шість методичних центрів: 

дошкільної освіти, профілактики наркозалежності серед дітей і підлітків, 

інформатизації освіти, безпеки життєдіяльності та фізичної культури, теорії та 

практики виховання, соціологічних досліджень і моніторингу; працювали дві 

лабораторії – культурної антропології та музейно-педагогічних проектів.  

У структурі університету педагогічної майстерності активно 

функціонували такі підрозділи: центр тестування та міжнародних освітніх 

проектів, інформаційно-педагогічний; аудіовізуальних та інтерактивних 

технологій; інформаційно-бібліотечний; валеологічної підтримки вчителя; 

організації платних освітніх послуг; навчальна частина; відділ аспірантури та 

докторантури; відділ кадрової служби; фінансово-економічний відділ; 

адміністративно-господарський відділ; редакційно-видавничий відділ і 

друкарня. 

У 1992 р. ректором Санкт-Петербурзького державного університету 

педагогічної майстерності стала натхненник і організатор російської 

післядипломної освіти Валентина Георгіївна Воронцова (1939–2007 рр.) – 

доктор педагогічних наук, професор, яка в 1999 р. була вшанована міжнародним 

почесним знаком «Жінка року». Як авторитетний учений і педагог В. Воронцова 

була дійсним членом Міжнародної академії гуманізації освіти, Академії 

педагогічних і соціальних наук, Академії гуманітарних наук, членом експертної 

ради з педагогіки та психології ВАК Міністерства освіти РФ, членом президії 

Ради ректорів освітніх установ системи підвищення кваліфікації РФ, членом 

Великого журі Всеросійського конкурсу «Учитель року», членом колегії 

Комітету з освіти Санкт-Петербурга.  

В. Воронцова закінчила філологічний факультет Ленінградського 

державного університету (1963 р.), працювала в школі вчителем російської мови 

та літератури, організатором позакласної та позашкільної виховної роботи, 

заступником директора з навчально-виховної роботи. У 1974 р. талановитого 

вчителя запросили до Ленінградського міського інституту вдосконалення 

вчителів, де В. Воронцова пройшла всі рівні методичної та керівної роботи: 

методист кабінету літератури, завідувач кабінету керівних кадрів, заступник 

директора з навчально-методичної роботи. Пізніше В. Воронцова обіймала 
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посаду директора Ленінградського міського інституту вдосконалення вчителів 

(1985 р.) і була його незмінним керівником (Большая биографическая, 2009). 

Під керівництвом В. Воронцової, блискучого педагога-майстра, 

методиста, науковця, організатора, Ленінградський міський інститут 

удосконалення вчителів перетворюється в Університет педагогічної 

майстерності (1992 р.), а з 2003 р. – в Академію післядипломної педагогічної 

освіти. Ректор В. Воронцова сприяла створенню в 1992 р. першої в Росії 

кафедри історії педагогіки, якою завідувала до кінця свого трудового шляху. 

Докторські та кандидатські дослідження, виконані на кафедрі, були не тільки 

аналізом минулого, а й прогнозом на майбутнє. Власними науковими 

дослідженнями, захистом кандидатської (1990 р.) та докторської (1997 р.) 

дисертацій В. Воронцова поклала початок аксіологічному підходу у вирішенні 

проблем педагогіки. У своїй монографії «Гуманітарно-аксіологічні засади 

післядипломної освіти педагога» (1997 р.) В. Воронцова виклала розроблені нею 

основи методології, теорії та практики післядипломної освіти педагога, що 

визначили спрямованість подальших досліджень у цій сфері. Вона досліджувала 

значення гуманітарного освітнього середовища закладів системи підвищення 

кваліфікації в духовно-моральному та творчому становленні особистості 

вчителя, в інноваційних процесах реформування освіти на регіональному та 

федеральному рівні (Большая биографическая, 2009).  

В. Воронцова стала ініціатором організації та відкриття Педагогічного 

музею Академії. У 2003 р. на основі колекції навчальних посібників, що 

збереглися при університеті педагогічної майстерності, був відтворений і 

оновлений Педагогічний музей, який має статус музею історії освіти. В 

експозиції Педагогічного музею були представлені унікальні навчальні 

посібники початку ХІХ – другої половини ХХ ст., портрети засновників музею. 

Основними формами діяльності музею стали оглядові та тематичні екскурсії 

(Большая биографическая, 2009). 

На посту керівника В. Воронцова продуктивно використала свій 

багаторічний досвід роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів. Вона виступала з доповідями з проблем підвищення педагогічної 

майстерності на VIII Всесоюзних педагогічних читаннях у Ташкенті (1988 р.); 

на секції Всесоюзного з’їзду вчителів у Москві (1988 р.), а також на численних 

науково-практичних конференціях у Москві, Тбілісі, Ярославлі, Гродно, Києві, 

Новгороді, Санкт-Петербурзі, Смоленську, Кемерово, Саратові; виступала на 

конференціях в університетах Італії (1993 р.), Швейцарії (1994 р.), Англії (1995 

р.), США (1995 р.) (Большая биографическая, 2009). 

В. Воронцова, майстерний оратор, провела цикл лекцій для керівників 

шкіл на річних курсах, для учителів різних категорій у кабінеті передового 

педагогічного досвіду Санкт-Петербурзького державного університету 
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педагогічної майстерності. Т. Браже (1988) підкреслює масштабність наукових 

досліджень В. Воронцової: «При ній зростали, ставали кандидатами і докторами 

наук співробітники її та інших кафедр, а також завідувачі навчально-

методичних кабінетів, вона вимагала від їх співробітників наукового 

осмислення досвіду вчительської та власної методичної діяльності. В. 

Воронцова активно впроваджувала нові важливі напрями: історію педагогіки, 

культурологію, валеологію тощо. Університет педагогічної майстерності став 

великим науковим закладом, відкриття в ньому спеціалізованої вченої ради з 

правом захисту докторських робіт підтвердило та зміцнило його авторитет» (с. 

14). За спогадами колег, В. Воронцова була блискучим майстром усного жанру, 

її виступи на Вченій раді, доповіді на семінарах і конференціях сприймалися як 

абсолютно бездоганні та завершені. Це був і філологічний, і педагогічний підхід 

до інформації. Вона була філологом-професіоналом високого класу, визнаним 

фахівцем у педагогіці, видатним організатором післядипломної освіти (Браже, 

1988). Варто сказати, що ректором В. Воронцовою були підготовлені 

телепередачі з циклу «Година вчителя» та «Відкриті уроки» про учителів-

майстрів педагогічної праці. Вона доводила, що післядипломна освіта 

забезпечить учителю якісне перетворення його професійної діяльності лише в 

тому випадку, якщо в освітній установі системи підвищення кваліфікації буде 

створено гуманітарне освітнє середовище, побудоване на принципах 

міждисциплінарності, варіативності програм, свободи вибору освітньої 

траєкторії та відкритості освітньої системи.  

У період з 1992 по 2003 рр. в Санкт-Петербурзькому університеті 

педагогічної майстерності працювали 220 викладачів, у тому числі видатні діячі 

російської педагогічної науки Т. Браже, А. Даринський, В. Кричевський, 

М. Кулюткін, Г. Сухобська та інші вчені. Вагомий внесок у розвиток 

Університету педагогічної майстерності зробив яскравий представник 

гуманістичної педагогіки, невтомний популяризатор педагогічної науки, доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член Академії гуманітарних наук С. 

Вершловський (1931–2015 рр.). Він закінчив історичний факультет 

Ленінградського державного педагогічного інституту імені О. І. Герцена, 

працював учителем історії, завучем середньої школи (Посвящение ученому, 

2011). 

У 1963–1999 рр. С. Вершловський працював у Науково-дослідному 

інституті загальної освіти дорослих АПН СРСР (нині Інститут освіти дорослих 

РАО) науковим співробітником, а згодом – завідувачем лабораторії 

соціологічних проблем. У 1986 р. С. Вершловський захистив докторську 

дисертацію «Стимулювання загальної освіти дорослих як соціально-педагогічна 

проблема». Він став засновником і керівником кафедри педагогіки та 

андрагогіки (1999–2009 рр.) Санкт-Петербурзького державного університету 
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педагогічної майстерності, а потім залишався професором цієї кафедри. 

Найбільш важливі роботи вченого були присвячені методології андрагогіки та 

теорії безперервної освіти дорослих, питанням професійно-педагогічного 

становлення педагога та системи післядипломної педагогічної освіти в цілому, 

ефективному розвитку петербурзької системи освіти. До найбільш відомих його 

робіт можна віднести такі, як «Професійна діяльність молодого вчителя» (1982 

р.), «Керівництво професійним становленням молодого вчителя» (1985 р.), 

«Вчитель: крупним планом» (1991 р., 1994 р.), «Педагог епохи змін» (2002 р.), 

«Постдипломна педагогічна освіта: проблеми якості» (2003 р.) (Посвящение 

ученому, 2011). 

Упродовж року за різними формами навчання в університеті підвищували 

свою професійну майстерність більше 30000 фахівців. Викладачі Університету 

педагогічної майстерності проводили соціально-психологічні тренінги, 

використовували ігрові методики, що включали імітаційні методи навчання, які 

підвищували самосвідомість, упевненість у своїх професійних можливостях, 

розвивали творчий потенціал слухачів і давали їм можливість самостійно 

розробляти власні авторські програми.  

Нині Санкт-Петербурзька академія постдипломної педагогічної освіти є 

унікальним науково-методичним центром Росії та Європи у сфері додаткової 

професійної педагогічної освіти. Ця державна бюджетна освітня установа 

комплексно вирішує завдання підвищення рівня педагогічної майстерності 

вчителів, підготовки, перепідготовки педагогічних кадрів, веде фундаментальні 

та практико-орієнтовані дослідження в галузі освіти. У структурі академії 

функціонують чотири інститути: інститут дитинства (дошкільна та початкова 

освіта, спеціальна корекційна педагогіка, педагогіка дитинства); інститут 

розвитку освіти (філософія, менеджмент, економіка, моніторинг, професійна 

освіта); інститут психолого-педагогічної освіти (психологія, педагогіка й 

андрагогіка, інновації, безпека середовища та людини, соціальна педагогіка та 

виховання), а також інститут загальної освіти (культурологія, природничі науки, 

гуманітарні науки, філологія та математика). Санкт-Петербурзька академія 

постдипломної педагогічної освіти є членом Асоціації шкіл ЮНЕСКО, виступає 

головним координаційним центром системи додаткової професійної освіти 

північно-західної Росії, підтримує науково-методичні зв’язки з партнерами у 

багатьох  регіонах Російської Федерації та за кордоном, є регіональним 

оператором у реалізації конкурсів освітніх установ і творчих учителів 

пріоритетного національного проекту «Освіта» у Санкт-Петербурзі. 

Отже, ретроспективний аналіз розвитку ідей педагогічної майстерності 

дав можливість встановити наявність різноманітних наукових підходів до 

розуміння поняття «педагогічна майстерність» (технологічний, творчий, 

задачний, особистісний, діяльнісний, андрагогічний, акмеологічний, 
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синергетичний, діяльнісно-творчий, аксіологічний, системний, 

культурологічний, особистісно-розвивальний, диференційований, 

праксеологічний, інтегративний тощо). З’ясовано, що педагогічна майстерність 

характеризується високим рівнем володіння педагогічною технологією і 

включає готовність учителя до інноваційної діяльності шляхом створення 

системи безперервного творчого професійного розвитку.  

Взаємозв’язок педагогічної майстерності з поняттями професіоналізму 

педагога, педагогічної творчості, педагогічної культури, педагогічної технології 

та педагогічних інновацій свідчить про фундаментальність, системність, 

масштабність феномену педагогічної майстерності.  
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Додаток Ц 

Полтавський педагогічний інститут імені В. Г. Короленка 

(1975–1990 рр.) 

 

Іван Андрійович Зязюн 

(1938–2014 рр.) 

Видатний просвітитель, філософ, естет, психолог, 

педагог, культуролог, мистецтвознавець, засновник 

сучасної наукової школи педагогічної майстерності, 

ректор Полтавського педагогічного інституту імені 

В. Г. Короленка (1975–1990) 
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Перший завідувач кафедри педмайстерності Н. Тарасевич  

серед своїх колег  
 

 

 
Ф. Моргун, І. Зязюн в навчальній аудиторії (1985 р.) 
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Візит голови Комітету з народної освіти СРСР Г.О. Ягодіна  

в Полтавський педагогічний інститут імені В. Г. Короленка 

 
 

 

Мікровикладання на зантятті з педмайстерності (середина 1980-х рр.)  
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Додаток Ш.1 

Робоча програма з курсу «Педагогічна майстерність»  

Московського міського педагогічного університету 

 

 

 

Департамент образования города Москвы 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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Дисциплина: Б1.В.ОД.7   Педагогическое мастерство (дисциплина по выбору) 

 

Научная специальность: 44.06.01 Образование и педагогические науки «Теория и 

методика обучения и воспитания (география, уровень общего образования)» 

 

Цикл дисциплин (по учебному плану): ОД.7   

Курс: 2 (3 семестр) 

Трудоёмкость в ЗЕТ: 3 

Трудоёмкость в часах: 108 

 

Количество аудиторных часов на дисциплину: 54 

В том числе: 
Лекции: 18 

Практические и семинарские занятия: 36 

Количество часов на самостоятельную работу: 54 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 902. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов 

углубленных профессиональных знаний по управлению и организации 

деятельностью обучающихся как на уроке, так и во внеурочной деятельности; 

овладение педагогической логикой, развитие педагогической интуиции, 

способности к импровизации, творчеству. 

Задачи дисциплины:  

 освоение знаний и умений по управлению и организации деятельностью 

школьников как на уроке, так и во внеурочной деятельности; 

 развитие умений и стремления творческого подхода к педагогической 

деятельности, стремления к самообразованию, самосовершенствованию; 

 воспитание социально-значимых качеств личности педагога; 

 развитие умений и стремления творческого подхода к педагогической 

деятельности, стремления к самообразованию, самосовершенствованию; 

 создание ситуаций успеха и развитие соответствующих качеств личности 

современного учителя - исследователя; 

 стимулировать творческий потенциал аспирантов, их способность к 

самоорганизации, самосовершенствованию и самообразованию.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Учебная дисциплина «Педагогическое мастерство» (дисциплина по выбору) 

относится к циклу дисциплин: 
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 направленных на приобретение профессиональных компетенций; 

 направленных на подготовку к преподавательской деятельности 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Педагогика и психология высшей школы», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Теория и методика обучения 

географии» 

 

 

3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 

дисциплины (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося (ОПК-6); 

 готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной 

работы в области повышения эффективности географического образования (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы базовых и элективных курсов пл географии в различных 

образовательных учреждениях на основе использования современных методик и 

технологий образования и сотрудничества с обучающимися и воспитанниками 

(ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные понятия и терминологию; 

 профессиональные качества личности учителя;  

 законы педагогики и сцены, драматургию урока;  

 элементы театральной педагогики как компоненты педагогической техники;  

уметь: 

 управлять своим психофизическим аппаратом и творческим самочувствием; 

 успешно организовать общение и взаимодействие с учениками;  

 эффективно действовать в условиях публичных выступлений;  

владеть: 

 методикой определения и средствами достижения сверхзадачи 

взаимодействия с детьми;  

 средствами актерской выразительности; приемами воздействия на внимание 

аудитории.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 108 3 

Самостоятельная работа 54 3 

Аудиторные занятия: 54 3 

Лекции 18 3 

Практические занятия 36 3 

Вид итогового контроля (зачет)   

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Тематический план Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 Педагогическое мастерство как 

профессиональная и личностная 

характеристика. 

8 16 24 48 

 Основы педагогического 

мастерства учителя. 
10 20 30 60 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(элемента модуля) 

Содержание раздела 

1 Педагогическое 

мастерство как 

профессиональная 

и личностная 

характеристика 

Характеристики, сближающие педагогическую 

и актерско-режиссерскую деятельности. 

Специфические черты каждой области деятельности, 

связанные с особенностями сферы деятельности, 

возможностью импровизации в деятельности.  

Субъектно-субъектное взаимодействие, его 

характеристики и условия организации. Роль 

артистизма в выстраивании субъектно-субъектных 

отношений между учителем и учеником. Задачи и 

цель использования элементов театрального 

мастерства в педагогической деятельности. Роль 

артистизма педагога в творческом становлении 

учеников. 

Эмоционально-коммуникативные аспекты 

педагогического творчества. Педагогическая 

режиссура.  

Артистизм в педагогике, его значение для 

совершенствования обучения и воспитания. 

Сущность педагогического артистизма, его 

структура.  
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Проблема психологических состояний 

педагога и управления ими в процессе деятельности 

и общения. Место саморегуляции в процессе работы 

педагога с детьми. 

Особенности культуры речи учителя. Значение 

выразительности речи педагога для его деятельности. 

Недостатки речи. 

2 Основы 

педагогического 

мастерства учителя 

Внешний облик, пластичность, внешняя 

выразительность, умения в области невербального 

общения. Мимические и пантомимические навыки, 

наличие экспрессивных, эмоционально-эстетических 

движений.  

Творческое восприятие педагога. Внимание. 

Наблюдательность.  

Экспрессивность, широкий диапазон 

эмоциональных реакций, выражение сопереживания, 

сочувствия учащимся. Эмоциональная атмосфера на 

уроке, чувство юмора.  

Эмоциональное интонирование речи, 

метафоричность речи, использование «своих» 

терминов. 

Педагогическая интуиция как 

непосредственность, внезапность, быстрота 

нахождения решения педагогической ситуации при 

неосознанности мыслительного процесса. 

Коммуникабельность педагога. Умение 

управлять общением. Упражнения на развитие 

умений и навыков общения, эмпатии, установления и 

поддержки контакта. Артистичность в общении. 

Техника постановки вопроса. 

 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины (дисциплинарного модуля) 

 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Компетенции 
(указываются 

компетенции 

перечисленные в п.3) 

Σ 

общее 

количество 

компетенци

й   

Раздел 1  

Педагогическое мастерство как профессиональная и 

личностная характеристика 

48 УК 6 ПК 2 2 

Тема 1. Характеристики, сближающие педагогическую и 

актерско-режиссерскую деятельности. 
6  ПК 2  

Тема 2. Субъектно-субъектное взаимодействие, его 

характеристики и условия организации 
12  ПК 2  

Тема 3. Эмоционально-коммуникативные аспекты 

педагогического творчества 
12  ПК 2  

Тема 4. Артистизм в педагогике 6  ПК 2  

Тема 5. Проблема психологических состояний педагога 6  ПК 2  

Тема 6. Особенности культуры речи учителя 6  ПК 2  
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Раздел 2 

Основы педагогического мастерства учителя 
60 ПК 1 ОПК 6 2 

Тема 1. Внешний облик, пластичность, внешняя 

выразительность, умения в области невербального общения 
10 ПК 1   

Тема 2. Творческое восприятие педагога 20 ПК 1   

Тема 3. Педагогическая интуиция 12 ПК 1   

Тема 4. Коммуникабельность педагога 18 ПК 1   

 

 
7. Образовательные технологии 

Вид занятия 

(лекционное, 

практическое) 

Тема занятия 

Образовательные 

технологии 

(в том числе 

интерактивные) 

Объем, ауд. 

часов/в том 

числе в 

интерактивной 

форме 

Лекция, 

практическое 

Педагогическое 

мастерство как 

профессиональная и 

личностная 

характеристика 

Проблемная 

лекция, 

Диспут,  

Решение 

контекстных задач 

24/20 

Лекция, 

практическое 

Основы 

педагогического 

мастерства учителя 

 

Лекция-

консультация, 

Лекция вдвоем, 

Решение кейсов, 

Дискуссия, Ролевая 

игра, 

Проектирование 

30/28 

 

8. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине (модулю) 

 

Основные понятия: 

 

Методы воспитания – совокупность способов и приемов воспитательной 

работы для развития потребностно-мотивационной сферы и сознания учащихся.  

Мотивация совокупность устойчивых методов, побуждений, определяющих 

задачи, содержание и характер деятельности. 

Педагогическая технология – научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий.  

Педагогический процесс – последовательная смена состояний 

педагогической системы.  

Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и 

состояний.  

Стандарт образования – система основных параметров, принимаемых в качестве 

государственной нормы образованности, учитывающий возможности каждой 

личности.  

Технология – совокупность знаний о способах и средствах осуществления тех или 

иных процессов. 



191 

Формирование – процесс становления личности человека в результате 

объективного влияния наследственности, среды, целенаправленного воспитания и 

собственной активности личности. 

Мастерство педагогическое – высокий уровень 

овладения педагогической деятельностью; комплекс специальных знаний, умений 

и навыков, профессионально важных качеств личности, позволяющих 

педагогу эффективно управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся и 

осуществлять целенаправленное педагогическое воздействие и взаимодействие. 

Метод обучения – взаимосвязанная деятельность преподавателя 

и учащихся, при помощи которой достигаются учебно-воспитательные цели, 

формируются теоретические и практические знания, умения и навыки; развиваются 

познавательные способности, складывается мировоззрение. 

Обученность – результат обучения, включающий как наличный, 

имеющийся к сегодняшнему дню запас знаний, так и сложившиеся способы и 

приемы их приобретения (умение учиться). 

Цель педагогическая – результат взаимодействия педагога и учащихся, 

формируемый в сознании педагога в виде обобщенных мысленных представлений, 

в соответствии с которыми затем отбираются и соотносятся между собой все 

остальные компоненты педагогического процесса. 

Эффективность урока – степень достижения заданной цели педагогической 

деятельности с учетом оптимальности (необходимости и достаточности) 

затраченных усилий. средств и времени. 

 

Технологии освоения программы: 
Усвоение содержания программы целесообразно организовать в 

соответствии с требованиями активного обучения, применения современных 

информационных технологий, связи теории и практики, совместной деятельности и 

диалогического общения педагога и обучающихся, а также управляемой 

самостоятельной работы. 

Лекционные занятия призваны раскрыть узловые теоретические вопросы 

курса, с одной стороны, и на основе проблемного подхода и обсуждением 

результатов педагогической практики пробудить у аспирантов интерес к 

проблемам методики, самостоятельному и творческому изучению  научной 

литературы и использованию полученных знаний и умений в своей педагогической 

и научно-исследовательской деятельности, с другой. 

Лекция-визуализация. Активации процесса обучения здесь происходит за 

счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед 

аудиторией ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются 

противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. 

В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 

системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в 

процесс мышления зрительных образов, что существенно повышает эффективность 

предъявления, восприятия, понимания и усвоения новой информации. 

Выбор способов достижения и типов наглядности зависит от темы. Большую 

роль здесь играют такие факторы как графический дизайн, цвет, оптимальность 

сочетания словесной и визуальной информации, технических средств и 
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традиционных наглядных материалов, дозировка в подаче информации, мастерство 

и стиль общения лектора с аудиторией.  

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Используя данную форму 

лекции преподаватель на обсуждение ставит конкретную ситуацию. Ситуация 

представляется устно или в очень короткой видеозаписи, тексте презентации. 

Изложение ситуации должно быть очень кратким, но содержать достаточную 

информацию для оценки характерного явления и обсуждения.  

Обсуждение ситуации может использоваться в качестве мотивационного 

приема, чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных 

проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала или для 

демонстрации, конкретизации излагаемых теоретических положений. Обсуждение 

ситуаций, как правило, происходит коллективно, задача преподавателя при этом - 

направить дискуссию в нужное русло. Важно, чтобы обсуждение ситуации 

закончилось анализом и необходимым выводом, который дает или студент или 

преподаватель (в зависимости от конкретных условий).  

Лекция вдвоем. Это разновидность чтения лекции в формате диалога двух 

преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика 

и практика (преподавателя вуза и учителя школы)). Она предполагает высокую 

степень импровизации в поведении лекторов, выступление которых должно быть 

естественным и непринужденным.  

Лекция имеет высокий дидактический потенциал в том 

случае, если ее содержание принципиально для данного предмета и сферы 

профессиональной деятельности. При этом у студентов вырабатывается 

альтернативность мышления, уважение к чужой точке зрения, повышается 

культура ведения дискуссии за счет демонстрации подобных качеств педагогов и 

участия самих обучающихся в ней.  

Лекция-консультация. По типу она близка к предыдущей, отличие состоит 

в том, что приглашенный специалист слабо владеет технологии чтения лекции в 

вузе. Консультирование путем чтения лекции позволяет активизировать внимание 

слушателей и использовать профессионализм приглашенного специалиста. 

Смысл заключается в том, что студенты готовят комплект вопросов по теме, 

которую они хотят прослушать, а приглашенный специалист отвечает на 

поставленные вопросы. 

Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые 

студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу примыкает 

лекция с применением техники обратной связи. 

На практических занятиях с аспирантами востребованной будет являться и 

технология проблемного обучения, поскольку многие вопросы педагогической 

теории и практики должны быть творчески переосмыслены обучающимися. 

Наиболее известные из них проблемные семинары, дебаты, ролевые и деловые 

педагогические игры, дискуссии, работа в группах или в парах, решение 

ситуационных или контекстных задач и т.д. Эти формы эффективны в том случае, 

если на занятии обсуждается одна из проблем, о которой у магистрантов имеются 

первоначальные представления, полученные ранее на занятиях, обсуждаемые 

вопросы, проблемы, темы, задачи не должны быть закрытыми или очень узкими. 

Важно, чтобы уровень обсуждаемой проблемы позволял перейти к постановке 

проблемы, проектированию модели или способа ее решения. 
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Ролевая игра – одна из эффективных активных форм учебного процесса, 

развивающая навыки применения теоретических и прикладных знаний, 

практического профессионального опыта и жизненных ценностных установок. 

Цель ролевой игры – создать условия для применения имеющихся знаний, 

умений, развития навыков определения проблем и выработки подходов к их 

решению.  

Выбор темы для ролевой игры определяется целью имитации 

профессиональной педагогической деятельности. 

Ролевая игра потому и подходит для учебного освоения профессиональных 

педагогических действий, что может в форме игрового распределения ролей 

уподобить учебную группу реальному педагогическому сообществу или процессу.  

Примерные темы ролевых игр: 

 Механизмы разрешения конфликтных ситуаций с родителями учеников.  

 Интерпретация полученных образовательных результатов педагогом и 

администрацией школы. 

 Открытый урок.  

 Проведение педагогического совета.  

Подготовка деловой игры требует от преподавателя следующих действий: 

 продумать и сформулировать учебные цели; 

 подобрать необходимое оборудование; 

 подготовить и заранее озвучить техническое задание для студентов. 

Ход игры может включать следующие основные этапы: 

 озвучивание целей и правил игры; 

 определение ролей; 

 координация действий студентов; 

 организация дебатов по итогам игры; 

 подведение итогов игры; 

 рефлексия результатов. 

Решение ситуационных и контекстных задач (разбор конкретных 

ситуаций, кейс-стади, инцидент, баскет-метод). Задача – цель, заданная в 

конкретных условиях и требующая эффективного способа ее достижения (по О.К. 

Тихомирову). 

Решить учебную задачу, наполненную профессиональным педагогическим 

контекстом – значит найти вариант решения педагогической помощи 

обучающемуся. 

Учебные педагогические задачи можно классифицировать по разным 

основаниям.  

В частности, в соответствии с характером анализируемой ситуации можно 

выделить следующие задачи: 

- выполняющие функции овладения методологией и теоретическими 

знаниями; 

- выполняющие функцию формирования профессионально-педагогических 

компетенций 

- выполняющие функции овладения трудовыми действиями, нормами и 

правилами педагогической техники; 

- выполняющие функцию развития личностных качеств педагога. 

Классификация задач на основе учета структуры педагогических функций: 
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- направленные на педагогическую диагностику; 

- направленные на педагогическое планирование и проектирование; 

- направленные на реализацию комплекса форм, методов и технологий 

обучения и воспитания; 

- направленные на рефлексию и коррекцию собственной профессиональной 

педагогической деятельности. 

Метод решения ситуационных задач состоит в том, что обучающиеся, 

ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно анализируют ситуацию, 

диагностируют проблему и представляют свои идеи и решения в дискуссии с 

другими обучаемыми. 

В зависимости от характера освещения материала используются ситуации-

иллюстрации, ситуации-оценки и ситуации-упражнения. 

Ситуация-иллюстрация заключает в себе пример из педагогической 

практики (как позитивный, так и негативный) и следует предложить способ ее 

решения.  

Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и возможное 

решение в готовом виде: требуется только оценить, насколько оно правомерно и 

эффективно. 

Ситуация-упражнение состоит в том, что конкретный эпизод педагогической 

деятельности подготовлен так, чтобы его решение требовало каких-либо 

стандартных действий, например заполнения форм, подготовки документов, 

использования нормативных документов и т.д. 

В учебном процессе чаще всего используются три вида ситуаций: 

типичная ситуация: для ее разрешения имеются конкретные образцы, в этом 

случае метод разрешения ситуации стандартный;  

подобная ситуация: в этом случае ее необходимо сравнить с другими 

подобными ситуациями; подобные ситуации не всегда аналогичны, но в то же 

время могут иметь единую основу, которую можно видоизменять, приближая к 

рассматриваемой ситуации;  

неизвестная ситуация: такая ситуация не встречалась в практической 

деятельности, и ее нельзя сравнить с каким-либо образцом, а необходимо найти 

новый метод ее решения.  

Ситуационный анализ включает метод анализа конкретных ситуаций, кейс-

метод, метод «инцидента»).  

Кейс-метод является одним из частных приемов решения ситуационных 

задач. В переводе с английского кейс - это случай. Метод кейсов был разработан в 

20-е годы в Гарварде. Сейчас существует две классических школы кейс-метода: 

Гарвардская (американская) и Манчестерская (западноевропейская). Их отличает в 

следующее: американская методика предполагает поиск обучающимися 

единственно верного решения, а европейская предполагает множество решений.  

Кейсы, как правило, пишутся на реальном материале.  

Использование метода включает в себя ряд основных этапов: 

- подготовка кейса; 

- заблаговременное знакомство студентов с кейсом; 

- организация команд/групп на занятии; 

- обсуждение и решение кейса в группах; 

- защита решений кейса каждой группой; 

- выставление оценок каждой группе и каждому студенту. 
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Другими словами, суть метода заключается в том, чтобы каждый студент по 

конкретному направлению педагогической деятельности описал ситуацию 

(проблему): причины ее возникновения, последствия, действия, поиск путей 

решения и т.д. 

Такое описание на одном из занятий по соответствующей учебной тематике 

становится хорошим, интересным и полезным предметом обсуждения в группе, 

материалом для живой дискуссии, позволяющим связать теорию с конкретной 

практикой. На таких занятиях можно коллективно отрабатывать модели решения 

стандартных ситуаций, которые часто имеют место в педагогической практике.  

Эта форма учебы мобильна и оперативна, она не требует специальной 

подготовки преподавателя, обучающихся, методических материалов.  

Моделирование процессов и ситуаций. Данный метод предусматривает 

имитацию реальных условий, конкретных специфических операций, 

моделирование соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной 

модели и др. 

Использование метода возможно как для индивидуальной так и для 

коллективной деятельности.  

Это педагогическая (образовательная) технология, по форме основанная на 

разработанных Г.П. Щедровицким организационно-деятельностных играх, в 

качестве содержания использующая решение задач на онтологическое 

моделирование (создание возможных миров, например: построить занятие, где 

учитель молчит, построить мир, в котором есть язык, а в языке нет названий и 

т.п.). 

Исходный элемент образовательной технологии – коллективное построение 

возможных миров и возможных научных теорий. 

Предметом таких задач могут быть пространство, время, природа, история, 

язык, отношения между людьми (детьми и взрослыми). 

 

9.Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.  

Оценить компетенции возможно через оценивание продукта деятельности, 

процесса деятельности, продукта и процесса одновременно. 

Оценивание одного и того же объекта (продукта или процесса деятельности) 

может дать возможность оценить одну, или сразу несколько компетенций, или все 

компетенции. 

Процесс оценивается: 

 если необходимо проверить и оценить правильность применения инструментов, 

оборудования, соблюдение правил техники безопасности и т.д.; 

 если значим временной фактор (необходим хронометраж); 

 если продукт (результаты) имеет отсроченный характер и/или оценивается 

сложней, чем процесс. 

Продукт деятельности оценивается: 
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 если не важно, каким образом получен продукт, какие использованы методы 

(технологии); 

 если сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, 

выполняется умственная деятельность или он выполняется длительное время). 

В этом случае при необходимости оценка продукта деятельности может быть 

дополнена защитой (обоснованием). 

ФОС включают оценочные материалы, которые классифицируются по видам 

контроля: 

 входной контроль, который проводится с целью выявления реальной 

готовности обучающихся к освоению дисциплины за счет знаний, умений и 

навыков, сформированных ранее общих компетенций, трудовых действий и 

личностных качеств, а также для формирования корректирующих мероприятий 

процесса обучения; 

 текущий контроль, осуществляемый преподавателем в процессе изучения 

обучающимися учебного материала дисциплины (входной контроль; контроль 

на практических занятиях); 

 промежуточная аттестация, осуществляемая после изучения дисциплины, 

(экзамен). 

В рамках формируемых компетенций аспирант может продемонстрировать 

уровни:  

– Пороговый: понимание теоретического содержания дисциплины с 

незначительными пробелами; несформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие 

мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию (60-70 

баллов), соответствует отметке «удовлетворительно»; 

– Базовый: полное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; достаточная сформированность практических умений, 

продемонстрированная в ходе осуществлении профессиональной 

деятельности в учебной ситуации; наличие навыков оценивания  

собственных достижений, определения проблем и потребностей в 

конкретной области педагогической деятельности (71–90 баллов), 

соответствует отметке «хорошо»;  

– Повышенный: расширенное знание и понимание теоретического 

содержания дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в применении компетенций в решении профессиональных 

педагогических задач; увеличение доли собственного участия в 

профессиональных практических видах деятельности, не предусмотренных 

рабочей программой; расширение среды профессиональной деятельности, не 

предусмотренной рабочей программой; наличие навыков системной оценки 

качества своей профессиональной педагогической деятельности, в том числе 

с научно-исследовательских позиций (91–100 баллов), соответствует отметке 

«отлично». 
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№ 

п/п 

Наименование 

радела (темы) 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а

 

Контактная работа 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
. 
р

а
б
о

т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л ПЗ ЛР ГК ИК АИ 

1 Педагогическое 

мастерство как 

профессиональная 

и личностная 

характеристика 

3  8 16     24 презентация 

2 Основы 

педагогического 

мастерства 

учителя 

 

3  10 20     30 Проект, зачет 

 

Аттестация: 
а) Текущая аттестация проводится с целью реализации обратной связи, 

организации самостоятельной работы и текущей проверки усвоения дисциплины в 

форме: написание эссе, подготовки докладов, составление схем, конспектов, 

презентаций и т.д. 

б) Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и 

представление диссертации в Диссертационный совет.  

 

Вопросы к освоению курса 

 

1. Общность и различие актерско-режиссерской и учительской деятельности 

2. Понятие «психическая саморегуляция». 

3. Понятие речевого артистизма 

4. Малый, средний и большой круги внимания 

5. Интеллектуальная и чувственная интуиция 

6. Модальность каналов восприятия информации 

7. Педагогическая режиссура. 

8. Общие и отличительные характеристики педагогической и актерско-

режиссерской деятельности.  

9. Роль артистизма в выстраивании субъектно-субъектных отношений между 

учителем и учеником.  

10. Задачи и цель использования элементов театрального мастерства в 

педагогической деятельности.  

11. Роль артистизма педагога в творческом становлении учеников. 

12. Эмоционально-коммуникативные аспекты педагогического творчества. 

Педагогическая режиссура.  

13. Артистизм в педагогике, его значение для совершенствования обучения и 

воспитания. Сущность педагогического артистизма, его структура.  

14. Проблема психологических состояний педагога и управления ими в процессе 

деятельности и общения. Место саморегуляции в процессе работы педагога с 

детьми. 
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15. Особенности культуры речи учителя. Значение выразительности речи педагога 

для его деятельности. Недостатки речи. 

16. Эмоциональное интонирование речи, метафоричность речи, использование 

«своих» терминов. 

17. Коммуникабельность педагога: умение управлять общением; артистичность в 

общении; техника постановки вопроса. 

18. Эмоциональная атмосфера на уроке, чувство юмора учителя 

19. Внешний облик, пластичность, внешняя выразительность, умения в области 

невербального общения. Мимические и пантомимические навыки, наличие 

экспрессивных, эмоционально-эстетических движений.  

20. Творческое восприятие педагога. Внимание. Наблюдательность.  

21. Педагогическая интуиция как непосредственность, внезапность, быстрота 

нахождения решения педагогической ситуации. 

 

10. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе 

для самостоятельной работы обучающихся 

Организация самостоятельной работы 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet 

по следующим направлениям:  

 составление библиографии по проблемам теории и методики обучения и 

воспитания географии;  

 анализ и рецензирование публикации (в том числе электронных) 

источников по теории и методике обучения и воспитания географии;  

 составление аннотированного списка научно-исследовательской 

литературы по актуальным проблемам теории и методики обучения и воспитания 

географии; 

 конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам.  

Работа с информационными компьютерными технологиями. Работа с 

информационными компьютерными технологиями предполагает разработку 

преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные 

задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и 

обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по 

созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей. 

Задания на поиск и обработку информации могут включать: написание 

реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети 

на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; 

подготовка  доклада; составление библиографического списка; ознакомление с 

профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.  

Задание на организацию взаимодействия в сети: обсуждение состоявшегося 

или предстоящего события лекции; работа в списках рассылки; общение в 

синхронной телеконференции (чате) со специалистами или студентами других 

групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в 

отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими 

студентами через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами 

через электронную почту.  
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Выполнение проектов и моделирование: работа по проектам, предложенным 

преподавателем (использование всего комплекса возможностей 

телекоммуникационных сетей: поиск информации, диалог в сети, создание web-

страниц и web-квестов); разработка и проведение собственных проектов.  

Одним из популярных и активно развивающихся способов современной 

организации процесса интерактивного обучения в вузе является самостоятельная 

работа студентов с использованием возможностей телекоммуникационных сетей с 

целью создания тематических веб-квестов и веб-страниц – использование html 

(hypertext markup language) - редакторов, ftp, веб-браузеров, графических 

редакторов.  

Веб-квест. Это специальным образом организованный вид самостоятельной 

исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют 

поиск информации в сети Интернет по указанным адресам. Они создаются для 

того, чтобы рационально использовать время самостоятельной работы студентов, 

быстро находить необходимую разнообразную информацию, использовать 

полученную информацию в практических целях и для развития навыков 

критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации. Веб-квест 

представляет собой специальным образом организованную веб-страницу. Веб-

квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными.  

Задания по созданию веб-страниц: размещение выполненных рефератов и 

рецензий на сайте; публикация библиографии по теме; создание тематических веб-

страниц индивидуально и в мини-группах; публикация проектов и 

квалификационных работ обучающихся на сайте; публикация методических 

разработок обучающихся; создание банка данных о методических находках 

обучающихся, банка игр и упражнений и др.  

Эссе – это самостоятельная письменная работа студента на тему, 

предложенную преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Данная работа 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 

стилем речи.  

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный 

разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема эссе должна содержать в 

себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление. Например: «Качественно 

работающая школа – это школа, в которой …..»; «Управление качеством – задача 

каждого учителя»; «Можно ли оценивать качество школьного образования только 

по результатам обучения?» 
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Типовые задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка реферата 

2. Подготовка эссе 

3. Работа с первоисточниками 

4. Подготовка докладов. 

5. Изучение отдельной темы и разработка опорного конспекта. 

6. Решение исследовательских задач. 

7. Составление понятийного тезауруса. 

8. Подготовка презентации. 

9. Составление аннотированного списка литературы по одной из тем. 

10. Разработка проекта. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(дисциплинарного модуля): 

 

а) основная литература:  

1. Дружилов С.А. Становление профессионализма человека как реализация 

индивидуального ресурса профессионального развития/С.А. Дружилова. – // 

Современные научные исследования и инновации. 2013. № 7 [Электронный 

ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/07/25595 

2. Климов Е.А. Пути в профессионализм (Психологический анализ): Учебное 

пособие/Е.А. Климов. – М.: Московский психолого-социальный институт: 

Флинта, 2003. – 320 с.  

3. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя/Л.М. 

Митина. – М.: изд. центр «Академия», 2006. 320 стр. 

4. Спицнадель В. Н. Теория и практика принятия оптимального мышления. 

Учебное пособие / В.Н. Спицнадель. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-

пресса», 2002. — 402с. 

5. Халперн Дайана. Психология критического мышления/Д. Халперн. – СПб.: 

Изд-во «Питер», 2000. – 512 с. 

6. Педагогические технологии : учеб. пособие для студентов пед. спец. / М. В. 

Буланова-Топоркова [и др.]; ред. В.С. Кукушин. - Ростов н/Д : МарТ, 2006. – 

333 с. 

7. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие для студентов вузов / Е.С. Полат, М.Ю. 

Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М.: Издат. центр "Академия", 2010. – 365 с. 

8. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП / Г.К. Селевко. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2005. – 284 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Гутник, И.Ю. Гуманитарные технологии педагогической диагностики в 

междисциплинарном контексте. Инновационная образовательная программа./ 

И.Ю. Гутник. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена. 2008. - 248 с. 

2. Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности: Учебно-методическое пособие / Под общ. Ред. С.С. 

Татарченковой – СПб.: КАРО, 2014. - 112 с. 

3. Вербицкий, А.А. Игровые формы контекстного обучения. – М.: Знание, 1983. 
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4. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: [в 2-х т.] / Г.К. 

Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 815 с.  

5. Современные технологии в образовании [Текст]: метод. рекомендации. Ч. 1 / 

Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Г. П. Климова. – Екатеринбург: Издательство 

РГППУ, 2009. – 51 с. 

6. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активации, 

интенсификации и эффективного управления УВП: научное издание / 

Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 284 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
  

1. Сайт академика РАО Новикова А.М. //  [Электронный ресурс] – // Режим 

доступа свободный:  http://www.anovikov.ru/ 

2. Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт. //  [Электронный ресурс] – // 

Режим доступа свободный http://www.bim-bad.ru/ 

3. Персональный сайт В.В.Краевского. // [Электронный ресурс] – // Режим 

доступа свободный http://www.kraevskyvv.narod.ru/ 

4. Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): электронный 

научный журнал. – URL: http://www. emissia. org/offline/2009/1367.htm . – Гос. 

рег. 0420900031. ISSN 1997-8588. 

5. Эйдос. Интернет журнал // [Электронный ресурс] – // Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/journal/ , свободный 

6. Российский портал открытого образования// [Электронный ресурс]-// Режим 

доступа: http://www.openet.edu.ru/ 

7.  «Современные проблемы науки и образования» : электронный научный 

журнал. – URL: http://www.science-education.ru/. – Гос. рег. 0421200037. ISSN  

1817-6321. 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/ 

10. Университетская электронная библиотека INfOLIO. Режим доступа: 

http://www.infoliolib.info/ 

11. Российский информационно-библиотечный консорциум. Режим доступа: 

http://www.ribk.net/about-consortium.jsp 

12. Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://pedlib.ru/ 

13. Научные конференции России. НКР. Режим доступа: http://www.kon-

ferenc.ru/konf2012.html 

14. Поиск научных публикаций. Scholar.ru.// [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://conference.scholar.ru/conferences  

 

12. Материально-техническое обеспечение  

Лекционные занятия должны проводиться в аудитории, оборудованной 

мультимедиа-аппаратурой с возможностью выхода в интернет. Несколько 

практических занятий должны быть проведены в компьютерных классах.  

 

 

 

  

http://www.anovikov.ru/
http://www.bim-bad.ru/
http://www.kraevskyvv.narod.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.science-education.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.ribk.net/about-consortium.jsp
http://pedlib.ru/
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http://www.kon-ferenc.ru/konf2012.html
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1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) и ОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК 6) 

возможные сферы и 

направления 

профессиональной  

самореализации; 

приемы и 

технологии 

целеполагания и 

целереализации; 

пути достижения 

более высоких 

уровней 

профессионального 

и личного развития. 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития исходя из 

этапов 

профессионального 

роста и требований 

рынка труда к 

специалисту; 

формулировать цели 

профессионального 

и личностного 

развития; оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных 

способов и путей 

достижения 

планируемых целей. 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач, выявления и 

осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально - 

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования. 

способность 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной оценки и 

проектировать 

программы их 

развития (ОПК -6) 

Значение, способы и 

механизмы 

осуществления 

экспертной оценки 

образовательной 

деятельности 

организаций;  

технологии 

проектирования 

программы развития 

образовательной 

организации 

Оценивать 

результаты 

образовательной 

деятельности 

организаций на 

основе анализа 

данных, находить 

преимущества и 

дефициты развития; 

проектировать 

программы развития 

образовательной 

деятельности 

организаций 

современными 

методами и 

технологиями 

экспертной оценки 

образовательной 

деятельности 

организаций; 

проектирования 

программы их 

развития 

готовность 
организовывать 
командную работу 
для решения задач 
развития 
образовательного 
учреждения, 
реализации опытно-

 современные 
требования к 
результатам 
обучения через 
компетентностный 
подход; 
современные 
требования к 

разрабатывать 
авторские 
программы 
реализации 
педагогических 
технологий; 
планировать 
учебный процесс и 

навыками 
применения 
современных 
методов 
педагогических 
технологий, 
способами 
моделирования 
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экспериментальной 
работы в области 
повышения 
эффективности 
географического 
образования (ПК 1) 
 

организации учебно-
познавательной 
деятельности 
учащихся; 
современную 
типологию 
педагогических 
технологий; 
роль и возможности 
проблемного 
обучения; систему  
интерактивных 
средств обучения, 
их функции и 
дидактические 
особенности 
каждого виды этих 
средств; значение 
содержания, формы 
и вид мониторинга и 
контроля за 
усвоением учебного 
материала 

прогнозировать 
познавательную 
деятельность 
учеников; 
осуществлять 
воспитание и 
развитие ученика 

учебного процесса 

способность 
разрабатывать и   
реализовывать   
образовательные 
программы базовых 
и элективных  
курсов по географии 
в различных 
образовательных 
учреждениях на 
основе 
использования  
современных   
методик  и 
технологий 
образования и  
сотрудничества с  
обучающимися  и 
воспитанниками  
(ПК 2) 

основы  теории 
педагогического 
проектирования; 
нормативно-
правовые 
документы 
образовательного 
процесса на 
конкретной   
образовательной 
ступени 
конкретного  вида 
образовательного 
учреждения; 
функции педагога  в 
образовательном 
учреждении общего 
образования  в 
соответствии с 
Профессиональным 
стандартом 
педагогической 
деятельности; 
систему работы 
образовательного 
учреждения  как 
института 
образования и 
воспитания     
учащихся 

планировать, 
конструировать и 
определять условия 
реализации  
образовательных 
программ на основе 
компетентностного, 
личностно-
деятельностного и 
системного 
подходов 

технологией  
разработки  и   
реализации   
образовательных 
программ  базовых, 
профильных и 
элективных  курсов в 
различных 
образовательных 
учреждениях на 
основе 
использования  
современных   
методик  и 
технологий 
образования и  
сотрудничества с  
обучающимися  и 
воспитанниками 
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2.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Компетенции 

(указываютс

я 

компетенции 

перечисленны

е в п.3) 

ФОРМА 

АТТЕСТАЦИИ/

ОЦЕНОЧНОЕ 

СРЕДСТВО 

  

Раздел 1  

Педагогическое мастерство как 

профессиональная и личностная 

характеристика 

48 УК 6 ПК 2 

ТЕКУЩАЯ: 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Тема 1. Характеристики, сближающие 

педагогическую и актерско-режиссерскую 

деятельности. 

6  ПК 2 

Тема 2. Субъектно-субъектное взаимодействие, 

его характеристики и условия организации 
12  ПК 2 

Тема 3. Эмоционально-коммуникативные 

аспекты педагогического творчества 
12  ПК 2 

Тема 4. Артистизм в педагогике 6  ПК 2 

Тема 5. Проблема психологических состояний 

педагога 
6  ПК 2 

Тема 6. Особенности культуры речи учителя 6  ПК 2 

Раздел 2 

Основы педагогического мастерства учителя 
60 ПК 1 

ОПК 

6 

ТЕКУЩАЯ/ 

ПРОМЕЖУ-

ТОЧНАЯ: 

ПРОЕКТ, 

ЗАЧЕТ 

Тема 1. Внешний облик, пластичность, внешняя 

выразительность, умения в области 

невербального общения 

10 ПК 1  

Тема 2. Творческое восприятие педагога 20 ПК 1  

Тема 3. Педагогическая интуиция 12 ПК 1  

Тема 4. Коммуникабельность педагога 18 ПК 1  

 

Оценочные средства текущего контроля 

 

Презентация  

Критерии Показатели 

Содержание 

презентации 

 

- актуальность темы; 

- полнота раскрытия темы; 

- грамотность; 

- смысловое содержание; 

- соответствие заявленной темы содержанию; 

- соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на 

ресурсы, соответствие содержания и литературы); 

- практическая направленность; 

- соответствие содержания заявленной форме; 

- адекватность использования технических средств учебным 

задачам; 

- последовательность и логичность; 

- творчество и индивидуальность 
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Оформление  

 

- объем (оптимальное количество); 

- дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и 

анимации, звуковое оформление, структурирование 

информации, соответствие заявленным требованиям); 

- оригинальность оформления; 

- эстетика; 

- использование возможности программной среды; 

- соответствие стандартам оформления 

Личностные качества 

  

- ораторские способности; 

- соблюдение регламента; 

- эмоциональность; 

- умение ответить на вопросы 

Содержание 

выступления 

 

- логичность изложения материала; 

- раскрытие темы; 

- доступность изложения; 

- эффективность применения средств ИКТ; 

- способы и условия достижения результативности и 

эффективности для выполнения задач своей 

профессиональной или учебной деятельности; 

- доказательность принимаемых решений, умение 

аргументировать свои заключения, выводы 

 

Темы мультимедийных презентаций 

 

1. Характеристики, сближающие педагогическую и актерско-режиссерскую 

деятельности. 

2. Возможность импровизации в педагогической деятельности.  

3. Роль артистизма в выстраивании субъектно-субъектных отношений между 

учителем и учеником.  

4. Задачи и цель использования элементов театрального мастерства в 

педагогической деятельности.  

5. Роль артистизма педагога в творческом становлении учеников. 

6. Эмоционально-коммуникативные аспекты педагогического творчества. 

Педагогическая режиссура.  

7. Артистизм в педагогике, его значение для совершенствования обучения и 

воспитания.  

8. Место саморегуляции в процессе работы педагога с детьми.  

9. Особенности культуры речи учителя.  

 

Проект  

При определении уровня достижений студентов по проекту необходимо 

обращать особое внимание на следующее: 

- используется основная литература по проблеме; 

- дано теоретическое обоснование актуальной темы и анализ передового 

опыта работы; 

- показано применение научных методик и передового опыта в своей работе, 

обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными наглядными 

материалами, сделаны выводы и даны практические рекомендации; 
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- работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.); 

- все этапы выполнены в срок. 

Критерии Показатели 

Новизна исследования 

 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

 

- соответствие структуры проекта предъявляемым 

требованиям; 

- соответствие содержания теме и структуре проекта; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- безупречное владение современными 

компьютерными информационными технологиями, 

информационным обеспечением географического 

образования, использование в работе методов анализа 

новых информационных технологий и современного 

информационного обеспечения, умение их применять 

в профессиональной деятельности; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по исследуемой теме и давать им 

критическую оценку; 

- наличие обоснованных и имеющих практическую 

значимость выводов и рекомендаций для объекта 

исследования; 

- логически последовательное, ясное, четкое 

представление результатов работы 

Обоснованность выбора 

источников 

 

- составление библиографии, полное и глубокое 

усвоение основной и дополнительной литературы и 

источников по теме 

Соблюдение требований к 

оформлению 

 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- точное использование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное 

изложение материалов исследования; 

- соблюдение требований к оформлению и объему; 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

-  литературный стиль выдержанный 

Степень 

самостоятельности и 

активности 

-  работа подготовлена творчески и самостоятельно; 

- точные и глубокие ответы на вопросы, замечания и 

рекомендации руководителя проекта 
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Темы проектов 

 

1. Отработка мимических и пантомимических навыков учителя. 

2. Разработка упражнений на внимание, наблюдательность.  

3. Разработка технологии создания эмоциональной атмосферы на уроке.  

4. Разработка приемов эмоционального интонирования речи, метафоричности 

речи. 

5. Разработка требований к коммуникабельности педагога. 

6. Разработка упражнений на развитие умений и навыков общения, эмпатии, 

установления и поддержки контакта.  

7. Разработка требований к технике постановки вопроса 

 

 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Зачет  
При определении уровня достижений аспирантов на зачете необходимо 

обращать особое внимание на: 

- знание программного материала и структуры дисциплины, а также 

основного содержания и его элементов в соответствии с прослушанным 

лекционным курсом и с учебной литературой; 

- знания, необходимые для решения типовых задач, умение выполнять 

предусмотренные программой задания; 

- знание важнейших работ из списка основной рекомендованной литературы 

и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой; 

- владение методологией дисциплины, умение применять теоретические 

знания при решении задач, обосновывать свои действия. 

Критерии Показатели 

Усвоение программного 

теоретического материала  

 

 

- аргументированный, логически выстроенный, 

полный ответ по вопросу, демонстрирующий знание 

основного содержания дисциплины и его элементов в 

соответствии с прослушанным лекционным курсом и с 

учебной литературой; 

- знакомство с основной и дополнительной литературой 

и источниками по курсу, демонстрирующее полноту 

знания вопроса; 

- глубокое, всестороннее знание и понимание сущности 

рассматриваемых терминов, понятий, 

закономерностей, теорий, событий;  

- владение умением устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи между изученными 

событиями, объектами и явлениями; 

Умение применять 

теоретические знания на 

практике  

 

- владение методологией дисциплины; 

- умение выполнять типовые задания и задач 

предусмотренные программой; 

- умение использовать примеры для подтверждения 

теоретических положений;  

- умение опираться на результаты наблюдений и 

опытов при необходимости, в зависимости от условия 
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учебной задачи;  

- владение сформированными навыками работы с 

приборами и другими средствами дисциплины; 

- умение преобразовывать тематическую информацию 

из одного вида в другой; 

- умение применения полученных знаний в незнакомой 

учебной ситуации; 

Умение излагать 

программный материал 

доступным научным 

языком  

 

- обоснованно и безошибочно излагает тематический 

материал, соблюдая последовательность его 

изложения, используя четкие и однозначные 

формулировки; 

- строит логически связанный ответ, используя 

принятую научную терминологию;  

- делает обоснованные выводы;  

- формулирует точные определения терминов и дает 

научное толкование основных понятий, законов;  

- творчески перерабатывает текст, адаптируя его под 

конкретную учебную задачу;  

- излагает тематический материал литературным 

языком;  

- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

- самостоятельно, рационально и адекватно ситуации 

использует необходимые средства для достижения 

поставленных целей;  

- применяет в процессе ответа для демонстрации 

состояния объектов, протекания явлений 

общепринятую в науке знаково-символьную систему 

условных обозначений  

 

 

Вопросы к зачету 
1. Общность и различие актерско-режиссерской и учительской деятельности 

2. Понятие «психическая саморегуляция». 

3. Понятие речевого артистизма 

4. Малый, средний и большой круги внимания 

5. Интеллектуальная и чувственная интуиция 

6. Модальность каналов восприятия информации 

7. Педагогическая режиссура. 

8. Общие и отличительные характеристики педагогической и актерско-

режиссерской деятельности.  

9. Роль артистизма в выстраивании субъектно-субъектных отношений между 

учителем и учеником.  

10. Задачи и цель использования элементов театрального мастерства в 

педагогической деятельности.  

11. Роль артистизма педагога в творческом становлении учеников. 

12. Эмоционально-коммуникативные аспекты педагогического творчества. 

Педагогическая режиссура.  
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13. Артистизм в педагогике, его значение для совершенствования обучения и 

воспитания. Сущность педагогического артистизма, его структура.  

14. Проблема психологических состояний педагога и управления ими в процессе 

деятельности и общения. Место саморегуляции в процессе работы педагога с 

детьми. 

15. Особенности культуры речи учителя. Значение выразительности речи педагога 

для его деятельности. Недостатки речи. 

16. Эмоциональное интонирование речи, метафоричность речи, использование 

«своих» терминов. 

17. Коммуникабельность педагога: умение управлять общением; артистичность в 

общении; техника постановки вопроса. 

18. Эмоциональная атмосфера на уроке, чувство юмора учителя 

19. Внешний облик, пластичность, внешняя выразительность, умения в области 

невербального общения. Мимические и пантомимические навыки, наличие 

экспрессивных, эмоционально-эстетических движений.  

20. Творческое восприятие педагога. Внимание. Наблюдательность.  

21. Педагогическая интуиция как непосредственность, внезапность, быстрота 

нахождения решения педагогической ситуации. 
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Додаток Ш.2 

Програма підвищення кваліфікації з курсу «Основи 

педагогічної майстерності» Воронезького державного 

педагогічного університету  

 

 

Приложение к распоряжению 

проректора по учебной работе 

от 29 апреля 2010 

 

 

 

 

 

Заявка 

на включение программы повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Воронежской области в 

региональный банк программ 
 

 

ГОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет» 

 

 

 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Программа для педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

По направлению: формирование имиджа учителя 
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Титульный лист заявки 

 

 

Наименование учреждения:  ГОУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет» 

 
Наименование учредителя учреждения: Министерство образования и 

науки РФ 

 

№ и дата лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

программам повышения квалификации: Серия А №282047 от 17 марта 

2008 г. 
№ и дата свидетельства о государственной аккредитации программ 

повышения квалификации: № 1237 от 28 апреля 2008 г. 

 

Наименование программы с указанием категории слушателей: Основы 

педагогического мастерства для педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 
 

Объем (в часах): 58, в т.ч. аудиторных 34 (лекций -16, практических 

занятий -18), самостоятельной работы – 24.  

 

Стоимость курса обучения в расчете на одного слушателя: 

 

 

 

ФИО ректор учреждения: Потапов А.С. 

 

ФИО, должность разработчика программы повышения квалификации:  

Панина Людмила Юрьевна ассистент кафедры педагогики ВГПУ 

 

Юридический адрес учреждения: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д.86 

 

Контактные адреса и телефоны учреждения: 54-56-43, 55-54-46, 

 e-mail: rektorat@vspu.ac.ru 

 

 

Подпись ректора 

mailto:rektorat@vspu.ac.ru
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Формы итогового контроля: зачет 

Поисковый образ (до 30 ключевых слов и сочетаний, разделяемых точкой с запятой): 

профессиональная педагогическая деятельность; педагогическая культура; 

педагогическая техник; педагогическое мастерство; педагогическое общение; актерско-

режиссерские умения. 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель курса: дать научные знания из разных областей наук, способствующие 

повышению профессионализма слушателей педагогов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Повысить уровень подготовки педагога. 

 Обеспечить освоение теории о структуре, сущности педагогического мастерства, 
элементах, способах педагогических взаимодействий. 

 Сформировать и закрепить педагогические умения (организаторские, 
коммуникативные, познавательные, конструктивные, информационные, прикладные). 

 Повысить гуманистическую культуру слушателей. 

 Углубить ориентацию слушателей на профессионально-личностное развитие, 
саморазвитие, самоопределение и самовоспитание с учетом на современном этапе их 

индивидуальных особенностей. 

 Воспитывать любовь к выбранной профессии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Когнитивные компетенции: знание основ педагогического мастерства, 

педагогической техники, составляющих педагогической культуры, способов  творческого 

решения сложных педагогических ситуаций и задач.  

Функциональные компетенции: умения активизировать творческую 

составляющую личности, применять педагогическую технику, осуществлять 

нестандартные подходы к решению педагогических ситуаций. 

Личностные компетенции: активизация творческих способностей, овладение 

актерско-режиссерскими умениями,   бесконфликтного общения. 

 

Этические компетенции: ознакомление с особенностями педагогической этики и 

культуры, умение применять такт в практической работе, бесконфликтное общение. 

 

 В часах по неделям 

Вид учебной работы Всего часов 
модули 

 1 2 итого 

Общая трудоемкость дисциплины   18 40 61 

Аудиторные занятия   10 24 34 

Лекции   4 12 16 

Практические занятия   6 12 18 

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа   8 16 24 

В том числе: 

Курсовая      

Реферат      

И (или) другие виды 

самостоятельной работы 
     

Виды промежуточного контроля: 

Контрольная работа      

Зачет     3 
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А в т о р - с о с т а в и т е л ь  

ассистент кафедры педагогики Л.Ю.Панина  

 

 

 

 

 

 

Программа содержит теоретический и практический материал, 

раскрывающий особенности профессиональной педагогической деятельности, 

основы педагогического мастерства, а также способы его повышения, используя 

педагогическую технику, бесконфликтное общение и пр.   

Учебная программа предназначена для повышения квалификации 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 
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Пояснительная записка 

 

Российское образование на современном этапе своего развития вошло в 

период основной качественной трансформации, причем одной из самых 

приоритетных задач в этой области явилась задача подготовки педагогических 

кадров, способных эффективно работать в современной российской 

педагогической деятельности. 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» призвана подготовить 

педагога, способного на высоком профессиональном уровне самостоятельно, 

творчески и ответственно решать проблемы образования. 

Нормативной базой подготовки современного российского педагога является 

Государственный стандарт высшего педагогического образования, 

предусматривающий новую структуру блока психолого-педагогического цикла, в 

которую и входит данная дисциплина. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

1. Знать сущность, структуру педагогического мастерства, элементы и 

способы педагогического взаимодействия. 

2. Овладевать системой практических навыков и умений, педагогической 

техникой как элемента педагогического мастерства. 

3. Овладеть различными  стилями педагогического общения, приемами 

взаимодействия в процессе учебно-воспитательной деятельности. 

4. Овладеть элементами актерского и режиссерского мастерства в 

педагогической деятельности. 

5. Овладеть умением диагностировать, планировать и строить процесс 

педагогического взаимодействия в ОУ, совершенствоваться и самообразовываться 

в ходе управления учебно-вспомогательным процессом. 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» включает два основных 

модуля: 1. Специфика профессиональной деятельности учителя; педагогическая 

культура как сущностная характеристика профессиональной деятельности 

педагога. 2. Педагогическая технология как составная часть педагогического 

мастерства. 

Каждый из модулей  включает лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу. 

На основе изучение модулей возможно формирование следующих 

компетенций:  

когнитивные компетенции: знание основ педагогического мастерства, 

педагогической техники, составляющих педагогической культуры, способов  

творческого решения сложных педагогических ситуаций и задач.  

функциональные компетенции: умения активизировать творческую 

составляющую личности, применять педагогическую технику, осуществлять 

нестандартные подходы к решению педагогических ситуаций. 

личностные компетенции: активизация творческих способностей, овладение 

актерско-режиссерскими умениями,   бесконфликтного общения. 

этические компетенции: ознакомление с особенностями педагогической 

этики и культуры, умение применять такт в практической работе, бесконфликтное 

общение. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Специфика профессиональной деятельности и педагогической 

культуры  учителя. 

 

Цель: изучение специфики профессиональной деятельности учителя, её 

структуры и основных компонентах в контексте педагогического мастерства; 

интерпретация педагогической культуры как основы педагогического мастерства. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 №                                    Тема  кол-во 

часов  

Форма 

занятия 

1 

 

Специфика профессиональной 

педагогической деятельности 

2 лекция 

2 Педагогическая культура как часть 

общечеловеческой культуры. Базовые 

компоненты педагогической культуры 

2 лекция 

3 Педагогическое мастерство в структуре 

педагогической культуры. 

2 Дискуссия, 

презентация  

4 Базовые компоненты и уровни 

педагогической культуры. 

4 Деловая игра  

5 Педагогическое мастерство в структуре 

педагогической культуры. 

2 Мастер-класс 

 Итого 12  
 

 

Содержание тем модуля 

 

Тема 1. Специфика профессиональной деятельности учителя. 

Понятие профессиональной педагогической деятельности. Структура и 

основные компоненты педагогической деятельности. Педагогические способности 

в структуре педагогической деятельности. Психолого-педагогические помехи в 

деятельности учителя. Педагогическая деятельность – педагогическое мастерство. 

 

Тема 2. Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности педагога. 

Понятие педагогической культуры. Культура как педагогическая категория. 

Философско-гуманистические основы педагогической культуры. Влияние 

современной социокультурной и педагогической ситуации на проявлении педагогом 

его педагогической культуры. Компоненты педагогической культуры: педагогическая 

позиция, культура педагогического мышления, профессионально-личностные 

качества, педагогические знания, профессиональные умения педагога. 

Педагогический стиль и имидж как составляющие педагогической культуры. 
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Тема 3. Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры. 

Вводится понятие «педагогической мастерство», рассматриваются 

различные подходы к сущности педмастерства (Г.Н. Бондаревская, И.А. Зязюн, 

В.А. Сластенин, В.А. Мижериков, О.П. Морозова). Рассматриваются элементы 

системы педмастерства (гуманистическая направленность личности; 

профессиональные знания; профессиональные педагогические способности; 

педагогическая техника. Личностный и профессиональный рост, культура 

самосовершенствования преподавателя. Раскрываются понятия: педагогическая 

рефлексия, этика и эстетика педагога. 

 

Тема №4. Базовые компоненты и уровни педагогической культуры. 

Методологические основы педагогической педагогической культуры и 

этики. Сущностные характеристики педагогической этики. Компоненты 

педагогической культуры: педагогическая позиция, культура педагогического 

мышления, профессионально-личностные качества, педагогические знания, 

профессиональные умения педагога. Педагогический стиль и имидж как 

составляющие педагогической деятельности. 

 

Тема № 5. Педагогическое мастерство в структуре педагогической 

культуры. 

Понятие «педагогическое мастерство», компоненты, структура, факторы. 

Ролевая игра «Позиция». Определение уровня психологической готовности к 

педагогической деятельности. Технология театральной подготовки в 

педагогических ситуациях. Общие признаки театрального и педагогического 

действия. Особенности системы К.С. Станиславского. Проявление особенностей 

системы К.С.Станиславского в педагогической деятельности. Упражнения на 

развитие восприятия и наблюдательности, смелости и непосредственности. 

Значение самовоспитания в формировании профессионального мастерства. Анализ 

программ самовоспитания выдающихся людей (Ушинский, Толстой, Макаренко). 

Микровыступления «Я и профессия». Беседа на тему «Мой идеал учителя». 

 

Индивидуальное консультирование на основе выявленных 

профессиональных предпочтений и затруднений осуществляется рефлексивный 

анализ уровня профессионального мастерства слушателей. 

 

Контрольная процедура 
Наличие достижения слушателями целей, обозначенных в модуле, проверяется 

в ходе практических занятий и выполнения творческих заданий, методических 

разработок. 

 

Литература 

1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства. – М.: Академия, 1999.  

2. Булатова О.С. Педагогический артистизм. – М., 2003. 

3. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. – 

Ростов н/Д, 2003. 

4. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. – Киев,1987. 

5. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства. – М.: Просвещение, 

2006. 
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Модуль 2. Педагогическая технология как составная часть 

педагогического мастерства 

Цель: изучение специфики педагогической технологии в структуре 

педагогического мастерства педагога; отработка умений по педагогической 

технологии. 

   №                                    Тема  кол-во 

часов  

Форма 

занятия 

1.  Педагогическая техника как элемент 

педмастерства. 

2 лекция 

2. Педагогическое общение. 4 лекция 

3 Педагогическая технология в структуре 

педагогического мастерства преподавателя. 

2 

 

лекция 

4 Технология аргументации и речевого 

информативного воздействия.  

4 

 

лекция 

1 Педагогическая техника. 2 мастер-класс 

2 Технология педагогического общения. 2 дебаты 

3 Педагогическое взаимодействие и 

воздействие. 

Технология разрешения педагогического 

конфликта. 

2 

2 

деловая игра 

4 Технология аргументации и речевого 

информативного воздействия.  

Технология педагогического требования.  

2 

 

2 

Дискуссия, 

тренинг по 

речевому 

воздействию  

мастер-класс 

 Итого 24  

 
Тема 1. Педагогическая техника как элемент педмастерства. 

Понятие «педтехника». Рассматриваются 2 группы компонентов: 1-я связана 

с технологией организации поведения педагога; 2-я с технологией педагогического 

взаимодействия. Использование театральной технологии в педагогических 

ситуациях. Индивидуальность педагога, индивидуальный стиль деятельности. 

Творческое самочувствие педагога. Технология словесного действия. Технология 

бессловесного действия стиль, рассуждающее-импровизационный стиль (РИС), 

эмоционально-импровизированный стиль (ЭИС), эмоционально-методический 

стиль (ЭМС). 

 

Тема 2. Педагогическое общение. 

Понятие педагогического общения, его функций, этапы, стадии. Стили 

общения. Позиции в общении. Барьеры в общении. Стили руководства. Модели 

педагогического общения. 

 

Тема 3. Педагогическая технология в структуре педагогического 

мастерства преподавателя. 

Специфика педагогической технологии. Педагогическое взаимодействие и 

воздействие. Педагогическое внушение и убеждение. Технология разрешения 

педагогического конфликта: педагогический конфликт и тактика его разрешения, 

особенности конфликтов в детском и юношеском возрасте. 
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Тема 4. Технология аргументации и речевого информативного воздействия. 

Основные положения теории аргументации в технике ведения спора. 

Технология ведения дискуссии. Техника полемического мастерства педагога. 

Технология педагогического требования, педагогической оценки и положительного 

подкрепления: характерные черты педагогического требования, особенности 

оценочной деятельности преподавателя, технологические правила оценивания, 

алгоритм создания ситуации успеха. 

Культура и режиссура современного учебного занятия. Технология 

открытого режиссерского действия. 

Технология ведения дискуссии: типы дискуссии, формы. Техника ведения 

дискуссии: выделение этапов, методы руководства со стороны ведущего, 

подготовка участников. Техника полемического мастерства преподавателя. 

Приемы активизации слушателей, психологические средства позитивного 

контакта. 

 

Практические (семинарские) занятия, их содержание. 

 

Тема 1.Педагогическая техника как элемент педмастерства. 

Понятия: педагогическая техника, самочувствие, саморегуляция, релаксация, 

аутогенная тренировка. Управление своим самочувствием – основа техники 

саморегуляции. Методика саморегуляции. Упражнения на снятие мышечного 

напряжения. Значение речи педагога. Функции педагогической речи. Основы 

техники речи. Упражнения на развитие голоса. Коллективное составление 

гигиенических правил по предупреждению голосовых расстройств. Значение 

дикции в педагогической деятельности. Строение речевого аппарата. Органы 

артикуляции. Пути устранения недостатков дикции педагога. Методика работы над 

дикцией. 

 

Тема 2.Технология педагогического общения. 

Понятие «педагогическое общение». Стили и функции пед. общения. 

Принципы педагогического такта. Ролевая игра «Конкурс педагогических 

ситуаций». Анализ педагогических ситуаций. Индивидуальный стиль деятельности 

педагога.  

 

Тема 3. Педагогическое взаимодействие и воздействие. Технология 

разрешения педагогического конфликта. 

Педагогическое взаимодействие. Приемы активизации слушателей, 

психологические средства позитивного контакта. Тактика разрешения конфликтов. 

Особенности конфликтов в детском и юношеском возрасте. Тренинговые занятия. 

 
Тема 4. Технология аргументации и речевого информативного воздействия. 

Технология педагогического требования. 
Технология ведения дискуссии: типы дискуссии, формы. Техника ведения 

дискуссии: выделение этапов, методы руководства со стороны ведущего, 
подготовка участников. Техника полемического мастерства преподавателя. 
Принципы разрешения конфликтов. Технология педагогического требования.  
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Контрольная процедура 
Наличие достижения слушателями целей, обозначенных в модуле, проверяется 

в ходе практических занятий и выполнения тренинговых заданий. 
 

Литература 
1. Булатова О.С. Педагогический артистизм. – М., 2003. 
2. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. – 

Ростов н/Д, 2003. 
3. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. – Киев,1987. 
4. Добрович А.В. Воспитателю о психологии общения. – М.: Просвещение, 

1987. 
5. Мишаткина Т.В. Педагогическая этика. – Ростов-на-Дону, 2004. 
6. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства. – М.: Просвещение, 

2006. 
7. Полат Е.С. Новые педагогические технологии в системе информации. – 

М., 2003. 
 
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля. 
Текущий и промежуточный контроль осуществляется в ходе практических 

занятий путем собеседования по вопросам тем и проверки различных заданий в 
ходе тренинговых занятий.  

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Зачет включает 
теоретическую и практическую часть. 

 
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы. 
1. Содержание мастерства, пути его становления и реализации. 

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность. Педагогическая 
ситуация и педагогическая задача. Пути формирования и реализации 
педагогического мастерства. 

2. Мастерство педагогического труда В.А. Сухомлинского. Выдающийся 
мастер педагогики А.С. Макаренко.  

3. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога. 
4. Пантомимика и мимика как элемент педагогической техники. 
5. Техника речи: дикция и ритмика. 
6. Культура внешнего вида педагога. 
7. Коммуникативные качества педагогической речи. 
8. Пути совершенствования речи будущего педагога. 
9. Практические упражнения, направленные на совершенствование техники 

педагогического мастерства. 
10. Общее и отличительное в театральном и педагогическом искусстве. 
11. Завоевание внимания аудитории. 
12. Культура профессионального самовоспитания и самообразования 

педагога. 
13. Принципы системы Станиславского в педагогических ситуациях. 
14. Педагогическое общение и его функции. 
15. Стили общения. 
16. Техника полемического мастерства преподавателя. 
17. Развитие коммуникативных способностей педагога. 
18. Практические упражнения на определение индивидуальных 

особенностей внимания детей, упражнения на развитие внимания. 
19. Убеждение как основной способ коммуникативного воздействия. 
20. Внушение как способ педагогического воздействия. 
21. Культура педагогического труда педагога. 
22. Ознакомление с опытом педагогов-новаторов. 
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23. Структура и сущность мастерства воспитателя. 
24. Проблема творчества в педагогическом мастерстве. 
25. Индивидуальные методы педагогической деятельности. 
 
Перечень вопросов к зачету. 
1. Педагогическая деятельность учителя средней школы. 
2. Структура и сущность педагогического мастерства. 
3. Специфика профессиональной деятельности учителя. 
4. Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры. 
5. Базовые компоненты педагогической культуры. 
6. Самовоспитание – путь формирования педагогического мастерства. 
7. Вклад В.А. Сухомлинского в процесс поисков развития современной 

школы. 
8. Мастерство А.С. Макаренко в решении педагогических задач. 
9. Общее и отличительное в театральном и педагогическом искусстве. 
10. Педагогическая рефлексия, этика и эстетика педагога. 
11. Культура профессионального самовоспитания и самообразования 

педагога. 
12. Педагогическое взаимодействие и воздействие. 
13. Педагогическая техника как инструмент взаимодействия педагога со 

студентами. 
14. Педагогическая целенаправленность и внешний вид педагога. 
15. Техника речи – как основной компонент мастерства педагога. 
16. Функции педагогической речи. 
17. Основные нарушения речевого дыхания, их причины. 
18. Педагогическое общение и его функции. 
19. Основные положения теории аргументации в технике ведения спора. 
20. Роль педагогического такта, коммуникативных способностей в 

профессиональном становлении педагога. 
23. Технология педагогического требования, педагогической оценки. 
24. Культура и режиссура современного учебного занятия. 
25. Индивидуальный стиль личности педагога. 
 

Практическое использование данной дисциплины 
         Освоенное содержание данных модулей может быть использовано как 
инструментарий в профессиональной педагогической деятельности работников  
образовательных учреждений.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние годы наблюдается некоторое снижение престижа педагогической 

профессии среди молодёжи. Одной из причин этого является сложность педагогической 

профессии, что связано, с одной стороны, с возрастанием материального фактора (как 

правило, родители стараются приобщить детей к видам деятельности, дающим 

возможность больше зарабатывать - менеджер, предприниматель, продавец и т.п.), с 

другой стороны, педагогический труд стал ещё более сложным, поскольку с укреплением 

рыночных отношений изменилась психология людей, их отношение к школе, к учёбе. 

Сегодня, когда основной задачей в сфере образования и воспитания является 

обеспечение их качества, ещё больше возросли требования к профессиональной 

компетентности педагога. 

Сегодняшний педагог, где бы он ни работал - в детском саду или школе, в лицее, 

колледже или вузе, выполняет одновременно несколько функций: обучающую 

воспитательную, развивающую, методическую и др. Успешная реализация каждой из них 

требует от педагога определённых знаний, умений, навыков и способностей, а также 

личностных качеств. 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» призвана познакомить 

студентов с «идеалом воспитателя», а также сформировать умения, навыки, 

профессионально-важные качества, способствовать развитию специальных способностей 

и профессиональной педагогической позиции. 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогического мастерства 

 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01-

Дошкольное образование 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по  различным специальностям. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: принадлежит к профессиональному циклу (раздел общепрофессиональная 

подготовка).  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

 особенности содержательного и мотивационного аспектов профессиональной 

деятельности воспитателя; 

 структуру моделирования педагогом профессионального воздействия и 
взаимодействия; 

 пути и способы формирования своего мастерства профессионального роста, 
педагогической культуры; 
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 уметь: 

 определять цели и способы педагогического взаимодействия с учетом уровня 

развития детей в условиях образовательного учреждения; 

 осуществлять контроль, оценивание и анализ своей деятельности относительно 
поставленных целей; 

 использовать эффективные приемы педагогической технологии; 

 устанавливать позитивный контакт с воспитанниками; 

 моделировать творческую атмосферу образовательного процесса; 

 использовать полученные знания для совершенствования учебно-воспитательного 
процесса; 

 владеть навыками: 

 личностно-ориентированного взаимодействия с детьми; 

 системой представлений об особенностях проявления педагогом его 
педагогической культуры и мастерства; 

 творческого подхода к моделированию педагогического действия на 
воспитанников; 

 создания психологически благоприятной атмосферы в образовательном процессе. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. 

консультации – 4 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

 практические занятия 39 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме                                                   зачёт 

 

 



228 

2.2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы педагогического мастерства   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога. 6  

Тема 1.1 

Понятие 

педагогического 

мастерства 

 

Содержание семинарского занятия 

1.Понятие, компоненты педагогического мастерства: гуманистическая 

направленность личности воспитателя, профессиональные знания, педагогические 

способности, педагогическая техника. 

2. Пути становления, критерии педагогического мастерства.  

Практическое занятие. 

1. Анализ педагогического опыта А. С. Макаренко. 

2. Определение требований и моделирование образа современного воспитателя.  

Самостоятельная работа 

1.Изучение педагогического наследия А.С.Макаренко: статьи «О моем опыте», 

«Некоторые выводы из моего педагогического опыта», худ. произведения 

«Педагогическая поэма». 

2. Написание эссе, резюме, сочинение-размышление о профессии воспитателя «Я и 

профессия». 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

Раздел 2 Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства 12  

Тема 2.1. 

Понятие 

педагогической 

техники.  

Содержание семинарского занятия 

1.Понятие педагогической техники. 

2.Педагогическая целенаправленность и внешний вид воспитателя. 

Практическое занятие. 

1. Моделирование приемов управления эмоциональным состоянием. 

Формирование основ техники саморегуляции. 

2. Выполнение упражнений по формированию мимической и пантомимической 

выразительности воспитателя.  

3. Моделирование приемов формирования культуры внешнего вида воспитателя.  

Самостоятельная работа 

1.Анализ, самоанализ и коррекция внешнего вида, осанки, походки, мимики, 

жестов. 

2.Подбор упражнений на управление эмоциональным состоянием. 

3. Создание презентаций по теме. 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

2 
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Раздел 3. Речь воспитателя как условие педагогического мастерства. 12  

Тема 3.1. 

Понятие, функции, 

особенности, пути 

формирования 

педагогической 

речи.  

Содержание семинарского занятия 

1.Речь и коммуникативное поведение учителя. 

2.Функции, особенности педагогической речи.  

3. Пути совершенствования речи воспитателя.  

Практическое занятие. 

1.Формирование основы техники речи будущего воспитателя: дыхание, голос, 

дикция.  

2.Формирование основ техники речи будущего воспитателя: ритмика речи, 

психологические паузы, логическое ударение. 

3.Формирование основ техники речи будущего воспитателя: выразительность 

речи, сила, диапазон, тембр, полетность голоса. Микропреподавание. 

Самостоятельная работа. 

1.Анализ, самоанализ и работа по совершенствованию собственной речи. 

2. Выполнение упражнений на развитие полетности голоса. 

3.Подбор скороговорок, составление текстов. 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

Раздел 4 Педагогическое взаимодействие. 23 2 

Тема 4.1. 

Педагогическое 

общение в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание семинарского занятия 
Педагогическое общение в профессиональной деятельности воспитателя.  

2. Функции, стили педагогического общения, пути развития общительности.  

Практическое занятие. 

1.  Анализ индивидуальных особенностей внимания и наблюдательности. 

Тренировка  

профессионального внимания и наблюдательности. 

2. Определение индивидуальных особенностей воображения. Развитие и 

тренировка воображения воспитателя. 

Самостоятельная работа  

1. Подбор педагогических ситуаций для анализа характера общения.  

2. Решение педагогических задач.  

3. Выполнение творческих работ по теме. 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 4.2.  

Понятие 

педагогического 

такта. 

 

Содержание семинарского занятия 

1.Понятие педагогического такта. 

2. Условия, пути и средства овладения педагогическим тактом.  

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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Практическое занятие.  

1. Анализ ситуаций и решение педагогических задач по проблеме педагогического 

такта. 

2.Ролева игра «Конкурс педагогических ситуаций» 

Самостоятельная работа  

1. Проектирование самопрезентации для взаимодействия с группой на 

преддипломной практике. 

3 

 

 

 

1 

Тема 4.3. 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов 

Содержание семинарского занятия 
1.Понятие конфликта в педагогической деятельности, стратегии поведения в 

конфликте. 

Практическое занятие. 

1.Анализ конфликтных педагогических ситуаций.  

2.Проектирование педагогического взаимодействия. 

3.Ролевая игра «Позиция». 

Самостоятельная работа  

1.Анализ конфликтных педагогических ситуаций. 

2.Решение педагогических задач. 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Тема 4.4. 

Оптимизация и 

индивидуализация 

педагогического 

взаимодействия. 

 

Практическое занятие. 

1.Анализ приемов оптимизации и индивидуализации педагогического 

взаимодействия. 

2. Выявление и моделирование приемов формирования индивидуального стиля 

педагогического общения.  

Самостоятельная работа  

1.Моделирование индивидуального стиля педагогического общения.  

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Зачет    

Всего: 39+15СРС+4конс  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии, теоретических и методических основ дошкольного образования.  

Оборудование учебного кабинета: количество посадочных мест по количеству 

обучающихся (30), рабочее место преподавателя в соответствии с паспортом кабинета. 

Технические средства обучения:  

Учебно-наглядные пособия  и  медиапроектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2011. - 208 с. - [Электронный ресурс] – ЭБС Знаниум. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=327687 

2. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное 

пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - [Электронный 

ресурс] – ЭБС Знаниум. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392282 

 

Дополнительные источники:  

1. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие. Для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.С.Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г.Шапошникова и др.; Под ред. А.С. 

Роботовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с. 

2.  Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Издательский центр «Март», 2006. – 224 с. 

3. Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для студ. высших и пед. учеб. 

заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007 г. – 240 с.  

4. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: Учеб. для студ. образоват. 

учреждений средн. проф. образования / С.Д. Якушева. – 2 изд., стер. -  М.: Изд. центр 

«Академия», 2009.- 256 с. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по данной учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних и 

аудиторных заданий. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных  

образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

http://znanium.com/bookread.php?book=327687
http://znanium.com/bookread.php?book=392282
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 особенности содержательного и 

мотивационного аспектов профессиональной 

деятельности воспитателя; 

 структуру моделирования педагогом 
профессионального воздействия и 

взаимодействия; 

 пути и способы формирования своего 
мастерства профессионального роста, 

педагогической культуры; 

     уметь: 

 определять цели и способы педагогического 

взаимодействия с учетом уровня развития 

детей в условиях образовательного 

учреждения; 

 осуществлять контроль, оценивание и анализ 
своей деятельности относительно 

поставленных целей; 

 использовать эффективные приемы 
педагогической технологии; 

 устанавливать позитивный контакт с 

воспитанниками; 

 моделировать творческую атмосферу 

образовательного процесса; 

 использовать полученные знания для 
совершенствования учебно-воспитательного 

процесса; 

    владеть навыками: 

 личностно-ориентированного взаимодействия 
с детьми; 

 системой представлений об особенностях 

проявления педагогом его педагогической 

культуры и мастерства; 

 творческого подхода к моделированию 
педагогического действия на воспитанников; 

 создания психологически благоприятной 
атмосферы в образовательном процессе. 

Оценка: само- и взаимооценка  

Экспертная оценка деятельности 

(в ходе практических занятий). 

Анализ ситуационных 

педагогических задач. 

Защита реферативных 

сообщений. 

Контрольные работы 
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Додаток Ш.4 
Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність» 

Запорізького національного технічного університету 

 
 

Запорізький національний технічний університет 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Кафедра (циклова комісія) кафедра філософії 

 
           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Перший проректор  

   _____________ Прушківський В. Г. 

 

«______»_______________2014 року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

 «Педагогічна майстерність» 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

напрям підготовки  6.030509 Облік та аудит 
(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність 8. 03050901 Облік та аудит 
(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація_____________________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

інститут, факультет, відділення Економіко-гуманітарний інститут, 

                                                          гуманітарний факультет 
                                                                     (назва інституту, факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя  2014 рік 
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Робоча програма навчальної дисципліни  «Педагогічна майстерність» для 

студентів за напрямом підготовки 6.030509 Облік та аудит,  спеціальністю 8. 

03050901 Облік та аудит. 2014р. –  10 с.  

 

Розробник: Бондаревич І.М. доцент кафедри філософії, к. філос. н.  

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) 

філософії 

 

Протокол від. «10 лютого » 2014 року №  5  

 

Завідувач кафедрою  філософії    

доктор філос. наук, професор              __________________ Бондаренко О.В. 

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом 

підготовки 6.030509 Облік та аудит,  спеціальністю 8. 03050901 Облік та 

аудит.                                                                                                     

 

Протокол від  «____» ________________2014 року  № ___ 

 

Завідувач кафедрою обліку та аудиту  

Доктор економічних наук, професор       ______________ Левченко Н.М.  

 

 

Голова НМК ФЕУ-факультету               

к. економічних наук, доцент                       ______________ Корольков В.В.                                                       

                                                                          

                                                                           «___»____________2014 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2014 рік 
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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів       

1,5  

Галузь знань 

0305 Економіка та 

підприємництво 
Вибіркова 

 
Напрям підготовки  

6.030509 Облік та аудит 

Модулів – 2 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

8. 03050901 Облік та 

аудит 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
 (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 54 

10-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 год. 

самостійної роботи 

студента – 2, 1 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

  - - 

Лабораторні 

 – – 

Самостійна робота 

38 год. 48 год. 

Індивідуальні завдання: 

- -  год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 29% до 71% 

для заочної форми навчання – 11% до 89% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу «Педагогічна майстерність» є формування компетентності 

студентів-магістрів в галузі організації педагогічної, дослідної, організаційної, 

управлінської діяльності з урахуванням потреб її учасників в самореалізації.  

Завданням курсу «Педагогічна майстерність» є вивчення засад педагогічної 

майстерності – теорії педагогічної культури, прийомів педагогічної техніки, 

критеріїв компетентності та професіоналізму, основ педагогічної взаємодії (етики 

педагогічної діяльності і мовлення, специфіки управління навчально-виховним 

процесом).  

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність» 

студент повинен знати:  

 теоретичні основи педагогічної майстерності; 

 ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу;  

 засади суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студента (етику 

педагогічної діяльності і мовлення, культуру керування навчально-виховним 

процесом); 

 сутність педагогічної техніки, її компоненти, теоретичні основи 

інтерактивних методик і інших  форм організації навчально-пізнавальної 

діяльності;  

 теорію самоуправління і шляхи професійного самовиховання.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність» 

студент повинен вміти:  

 раціонально планувати діяльність, визначати її завдання, створювати 

умови для діяльності;  

 реалізовувати можливості самоуправління, самовиховання (виробити 

вміння і навички управління власним психічним станом, мовою, оволодіти 

засобами вербального та невербального педагогічного впливу, оволодіти 

риторичними навичками, методами підготовки до виступу) 

 застосувати методи науково-педагогічного дослідження;  

 використовувати  різноманітні методи, прийоми словесного впливу і 

невербального спілкування (жестикуляцію,  міміку , поставу тощо);  

 аналізувати  конфлікти і  вибирати ефективні шляхи їх розв’язання.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Зміст дисципліни «Педагогічна майстерність» розкриває сутність засад 

педагогічної майстерності, що складають педагогічна культура, компетентність та 

професіоналізм, педагогічна техніка, майстерність педагогічної взаємодії (етика 

педагогічної діяльності і мовлення, управління навчально-виховним процесом, 

самоуправління викладача), через призму психологічних закономірностей розвитку 

особистості, на тлі аналізу  педагогічних явищ, поведінки викладача і студента. 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади педагогічної майстерності 

 

Тема 1.1. Поняття педагогічної майстерності 

Витоки педагогічної майстерності. Структура, елементи педагогічної майстерності. 

Умови, шляхи формування і реалізації педагогічної майстерності. Критерії та рівні 

оволодіння педагогічною майстерністю.  
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Тема 1.2. Психолого-педагогічні вимоги до особистості педагога 

Сутність, мета і завдання професійного самовиховання. Самовиховання як процес і 

діяльність (мотивація, засоби, методи виховання). Зміст професійного 

самовиховання. Самоінформація, самоорганізація, програмування та планування 

своєї діяльності. Стимулювання самовиховання, складання самохарактеристики і 

програми самовиховання. 

 

Тема 1.3. Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності 

Поняття педагогічної техніки. Педагогічна техніка як організація поведінки 

викладача. Внутрішня техніка: формування вмінь психотехніки, розвиток уяви, 

управління емоційним станом, контроль фізичного стану організму. Зовнішня 

техніка як культура професійно-педагогічного спілкування. Педагогічний вплив 

(прийоми і ключові операції). 

 

Тема 1. 4. Культура професійно-педагогічного спілкування  
Поняття професійно-педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. 

Структура педагогічного спілкування. Професійно-педагогічне спілкування як 

суб’єкт - суб’єктна взаємодія. Стилі педагогічного спілкування. Техніка 

спілкування.  

 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти педагогічної майстерності 

Тема 2.1. Ораторська майстерність педагога 

Риторичні навички та вміння викладача. Особливості підготовки до публічного 

виступу. Види підготовки. Встановлення контакту з аудиторією. Засоби 

підвищення ефективності взаємодії зі слухачами. Монолог як прихований діалог. 

Значення зворотного зв’язку у спілкуванні. Використання мовних засобів у 

налагодженні зворотного зв’язку. Особливості візуального сканування. Поняття 

про активне слухання: прийоми та правила активного слухання. 

 

Тема 2.2. Невербальна комунікація педагога  
Поняття про невербальні засоби комунікації. Класифікація невербальних засобів 

комунікації педагога. Міжособистісний простір у спілкуванні. Пластична техніка 

(пантоміміка), емоційне забарвлення пластики,  постави. Мімічна техніка. Мова 

жестів. Зовнішній вигляд педагога (стриманість,  охайність,  естетична виразність, 

доцільність в одязі).    

 

Тема 2.3. Експертиза та передбачення педагогічних конфліктів.  

Поняття про конфлікти у педагогічних ситуаціях. Типологія конфліктів, їх причини 

і шляхи вирішення. Анатомія, структура, динаміка педагогічних конфліктів. 

Поведінка педагога у конфліктних ситуаціях.  

 

Тема 2.4. Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної майстерності  
Педагогічні інновації та інноваційні педагогічні технології: сутність і структура. 

Педагогічна технологія формування самостійно-дослідницької діяльності 

студентів. Вивчення досвіду передових вчителів – шлях до педагогічної 

майстерності.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади педагогічної майстерності 

Тема 1.1 

Поняття 

педагогічної 

майстерності 

 2 -   2  1 -  - 2 

Тема 1.2  

Психолого-

педагогічні 

вимоги до 

особистості 

педагога 

 2 -   4  - -  - 4 

Тема 1.3. 

Педагогічна 

техніка як 

основа 

педагогічної 

майстерності 

 2 -   6  1 -  - 6 

Тема 1.4. 

Культура 

професійно-

педагогічного 

спілкування  

 2    6  1   - 4 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 8 -   18  3 -  - 16 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти педагогічної майстерності 

Тема 2.1. 

Ораторська 

майстерність 

педагога 

 

2 -   6  1 -  - 10 

Тема 2.2   

Невербальна 

комунікація 

педагога  

 

2 -   6  1 -  - 8 

Тема 2.3  

Експертиза та 

передбачення 

педагогічних 

конфліктів. 

 

2 -   4  1 -  - 8 
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Тема 2.4   

Шляхи 

вдосконалення 

професійно-

педагогічної 

майстерності  

 

2 -   4  - -  - 6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 

8 -   20  3 -  - 32 

Усього годин  54 16 -   38 54 6 -  - 48 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 -  

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 -  

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 -  

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття педагогічної майстерності 2 

2 Психолого-педагогічні вимоги до особистості педагога 4 

3 Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності 6 

4 Культура професійно-педагогічного спілкування  6 

5 Ораторська майстерність педагога 6 

6 Невербальна комунікація педагога  6 

7 Експертиза та передбачення педагогічних конфліктів. 4 

8 Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної майстерності  4 

Разом 38 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Модуль 3. Організація обліку і аудиту 

1. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку. 

2. Сутність та формування облікових номенклатур на окремих стадіях облікового 

процесу. 

3. Поняття та організація документообігу на підприємстві. 

4. Типи організаційних структур апарату бухгалтерії. 

5. Сутність та основні положення облікової політики. 
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6. Організація діловодства на підприємстві. 

7. Організація складання та надання фінансової звітності. 

8. Поняття організації аудиторської діяльності та її правове забезпечення в 

Україні. 

9. Організація роботи аудиторської фірми. 

10. Зовнішній та внутрішній контроль якості роботи аудиторської організації. 

Для студентів денної форми навчання не передбачені.  

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота. 

 

10. Методи навчання 
Підчас викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

*розповідь – для оповідної, форми розкриття навчального матеріалу; 

*пояснення – під час з’ясування сутності явища, закону, пронесу; 

*бесіда – для виявлення рівня усвідомленості нових понять в процесі 

діалогу; 

*ілюстрація – розкриття предметів, процесів через їх символічне зображення 

(малюнки, схеми, графіки); 

*практична робота – використання набутих знань у розв'язанні практичних 

завдань; 

*метод проблемного запитання – моделювання й розв'язання проблемної 

ситуації; 

*аналітичний – метод мисленнєвого розкладу цілого на частини з метою 

вивчення їх суттєвих ознак; 

*індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

*дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до 

окремого, одиничного. 

 

11. Методи контролю 

Для студентів денної форми навчання: письмове опитування на лекціях, 

захист завдання з СРС, аудиторна контрольна робота, аудиторне тестування, 

проведення двох підсумкових рубіжних контролів. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, усне 

опитування на консультаціях, усний залік.  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти  

Два змістовних модуля оцінюються за 100-бальною системою. Оцінювання 

академічних успіхів студента з дисципліни «Психологія» здійснюється за такими 

критеріями: 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т 8 100 

10 15 15 10 15 10 15 10 

 

Т1, Т2 Т8 – теми змістових модулів. 

Підсумкова оцінка за семестр визначається як сума балів отриманих за 

кожну тему першого і другого змістовних модулів.  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Бєсєдіна Л.М.   Педагогічна майстерність, активні методи навчання та 

методична робота у навчальних закладах [Текст]: методичний посібник/ 

Л.М.Бєсєдіна, О.І.Сторубльов.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Логос, 2009.- 204 

с. 

2. Буряк В.   Викладач університету: вимоги до особистісних і професійних рис : 

[творчий викладач. Педагогічна майстерність. Культура мислення, почуттів, 

поведінки, педагогічного спілкування, самоосвіти викладача]/ В.Буряк// Вища 

школа.- 2010.- № 3-4.- С. 11-35.- Бібліогр.: 15 назв. 

3. Гуревич Р.С. Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів/ 

Р.С.Гуревич// Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, 

психологія, педагогіка, соціологія.- 2013.- № 2.- С. 100-105.- Бібліогр.: 4 назв. 

4. Даниленко Л.І. Педагогічні інновації та інноваційні педагогічні технології: 

сутність і структура/ Л.І.Даниленко// Нові технології навчання.- К., 2005.- С. 

270-276.- Бібліогр.: 10 назв. 

5. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність: Підручник для вищих педагог. навч. 

закладів/ І.А.Зязюн, Л.В.Крамушенко, І.Ф.Кривонос; За ред. І.А.Зязюна.- К.: 

Вища школа, 1997.- 350 с. 

6. Зязюн І.А.   Проективний аналіз технологій педагогічної дії : [поняття, завдання 

освітньої технології. Пошук технологій, що відповідають новим освітнім 

запитам. Класифікація навчальних предметіве]/ І.А.Зязюн// Педагогіка і 

психологія.- 2010.- № 2.- С. 22-33.  

7. Князян М.О. Педагогічна технологія формування самостійно-дослідницької 

діяльності студентів/ М.О.Князян// Проблеми освіти.- К., 2007.- С. 64-69.- 

Бібліогр.: 8 назв. 
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8. Коцур В.   Найвищій педагогічний ідеал - виховання людяності: [Педагогічна 

майстерність. Моральне виховання. Людяність]/ В.Коцур// Вища освіта 

України.- 2005.- № 2.- С. 72-78. 

9. Лавріненко О.А. Творчий розвиток і опанування педагогічної майстерності в 

Україні (1917 - 1919)/ О.А.Лавріненко// Теорія і практика управління 

соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія.- 2010.- 

№ 4.- С. 101-110.- Бібліогр.: 15 назв.  

10. Максимюк С.П. Педагогіка [Текст]: навчальний посібник для студ. вищих навч. 

закладів/ С.П.Максимюк.- К.: Кондор, 2009.- 670 с. 

11. Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Вип. 40.- К.: Науково-

метод. центр вищої освіти, 2005.- 279 с. 

12. Новітні технології навчання. Спецвипуск: Наук.-метод.зб.- К.: НМЦ ВО, 2003.- 

248с. 

13. Онокович Г. «Діалог культур» як сучасна педагогічна технологія/ Г.Онокович// 

Вища освіта України.- 2011.- № 4.- С. 42-48.- Бібліогр.: 8 назв. 

14. Освітні технології: навч.-метод. посібник/ О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, 

О.М.Любарська, К.Ф.Нор; за ред. О. М. Пєхоти.- К.: А.С.К., 2004.- 256 с. 

15. Паскаль О.В.   Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний 

посібник для студ. 3-4 курсів зі спец. "Соціальна педагогіка" : рек. МОНУ/ 

О.В.Паскаль.- Х.: БУРУН-КНИГА, 2011.- 288 с. 

16. Педагогічна майстерність: Підручник/ І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, 

І.Ф.Кривонос, О.Г.Мирошник.- 2-е вид., доп і перероб.- К.: Вища шк., 2004.- 

422 с. 

 

 

 

Допоміжна 

1. Головаха Е. И. Психология человеческого взаимопонимания / Е. И. Головаха, 

Н. В. Панинос. – К. : Политиздат, 1989. – 189 c.  

2. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2006. – 

464 c. 

3. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : 

Изд-во Питер-Ком, 1999. – 368 с. 

4. Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйпе. – СПб. : Питер, 

2000. – 448 c. 

5. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения / Ю. А. Клейберг. – М. : 

Профиздат, 2001. – 454 с. 

6. Первин Л. Психология личности: Теории и исследования / Л. Первин, О. Джон. 

– М. : Аспект Пресс, 2000. – 607 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам / А. Пиз. – 

СПб. : Изд. дом “Рутенберг”, 2000. – 272 c. 

8. Прикладная конфликтология: хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. – Минск : 

Харвест, 1999. – 624 c.  

9. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. 

Холодная. – М. : Томск, Барс, 1997. – 392 c.  

10. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста / Г. Шихи. – СПб. : 

“Ювента”, 1999. – 434 с 
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11. Юнг К. Г Психологические типы / К. Г. Юнг. – М. : ООО “Попурри”, 1998. – 

656 с. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального 

закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного 

суспільства: монографія/ І.А.Зязюн, О.А.Лавріненко, М.М.Солдатенко, 

В.В.Пилипчук.- К.: Педагогічна думка, 2012.- 390 с.- Дар Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України. 

12. Солдатенко М.М.   Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах 

інформаційного суспільства: конгнітивний аспект: монографія/ 

М.М.Солдатенко.- К., 2012.- 168 с.- Дар інституту педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України. 

 
 

14. Інформаційні ресурси 
 

1.   Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. 

– М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. – 472 с. Електронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.kodges.ru/8463-jenergija-jemocijj-v-obshhenii-
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Пояснювальна записка 

 

Основною метою вступного екзамену з основ педагогічної майстерності є 

перевірка знань та вмінь абітурієнтів. 

Абітурієнт повинен знати:  

- сутність поняття «педагогічна майстерність» та її складові елементи; 

- умови та джерела педагогічної майстерності; 

- структуру педагогічних здібностей; 

- різноманітні наукові підходи до вивчення явищ педагогічної майстерності. 

Абітурієнт повинен вміти:  

- генерувати нестандарті ідеї, використовуючи асоціації, комбінування; 

- використовувати методи  активізації творчості, алгоритми та спеціальні 

прийоми технології творчості, у процесі розв’язання професійних завдань: 

застосовувати у своїй роботі досвід творчої діяльності інших, організовувати 

творчу діяльність з дітьми; 

- формувати власний стиль професійної діяльності. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь абітурієнтів 

 

Високий рівень 

194,0 – 200,0 абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-

науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 

матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває 

суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-

педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного 

досвіду. 
187,0- 193,0 абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 

матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває 

суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-

педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного 

досвіду. 
181,0 - 186,0 абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 

матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває 

суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-

педагогічних досліджень.  
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Достатній рівень 

171,0 – 180,0 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, 

які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм 

літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати 

засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково 

евристичний інтерес. 
162,0 - 170,0 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, 

які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм 

літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати 

засвоєний матеріал, робить власні висновки. 
152,5 – 161,0 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, 

які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм 

літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати 

засвоєний матеріал.  

Середній рівень 

143,0 – 151,6 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з 

навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 

теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в 

мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває 

питання при допомозі викладача.  

134,0 – 142,0 абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з 

навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 

теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в 

мовленнєвому оформленні.  
124,0 – 133,0 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з 

навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 

теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в 

мовленнєвому оформленні.  
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Низький рівень 

116,0 – 123,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не 

вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і 

невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення 

норми літературної мови. 
111,0 – 115,0 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не 

вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і 

невпевнено відповідає на запитання; допускає  грубі 

порушення норми літературної мови. 
106,0 – 110,0 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не 

вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно 

відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми 

літературної мови. 

 

 

 

ЗМІСТ ІСПИТУ 

Основи педагогічної майстерності 

1. Методологічні засади педагогічної майстерності та творчості. 
Педагогічна творчість як умова педагогічної майстерності. Закони педагогіки 

творчості. Принципи педагогіки творчості. Державні документи, що визначають 

вимоги до творчого, сучасного вихователя ДНЗ. 

2. Педагогічна майстерність і особистість вихователя. 
Поняття педагогічної майстерності. Професійно-педагогічна діяльність як 

мета-діяльність. Компоненти педагогічної майстерності: гуманістична 

спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна 

техніка.  

3. Педагогічна техніка вихователя ДНЗ.  

Визначення педагогічної техніки вихователя, її структура та особливості. 

Внутрішня техніка вихователя. Зовнішня техніка вихователя. Ефективність 

професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу від рівня 

розвитку його педагогічної техніки. 

4. Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення 

вихователя.  

Психолого-педагогічні уміння вихователя. Фахово-методичні, спеціальні і 

творчі уміння вихователя. Уміння вдосконалювати власну педагогічну техніку. 

5. Мовлення вихователя як засіб педагогічної праці.  

Мовлення і комунікативна поведінка вихователя. Функції мовлення педагога 

у взаємодії з вихованцями. Умови ефективності професійного мовлення 

вихователя. 

6. Комунікативність педагога. 

Поняття комунікативності педагога, її сутність. Бар’єри у спілкуванні 

вихователя, засоби їх подолання. Умови формування комунікативності як 

професійно значущої якості особистості вихователя. 
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7. Майстерність педагогічного спілкування. 

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. 

Педагогічне спілкування як діалог. Структура педагогічного спілкування. Стиль 

педагогічного спілкування. Педагогічний такт і толерантність вихователя. Умови 

ефективного педагогічного спілкування. 

8. Спільне і відмінне в театральному і педагогічному мистецтві. 

Педагогічна й акторська дія. Педагогічна сумісність і педагогічне 

сприймання. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки. 

9. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві. 

Роль вихователя у формуванні творчої особистості дошкільника. 

Характеристика професійних функцій вихователя. Психолого-педагогічні вимоги 

до особистості сучасного вихователя. 

10. Риторична культура вихователя дошкільного закладу. 

Актуальність проблеми риторичної культури вихователя дошкільного 

закладу. Види і жанри красномовства. Підготовка та виголошення промови. 

Функції оратора. Закони риторики. 

11. Місце і роль лялькового театру в навчально-виховному процесі 

дошкільного закладу.  

Загальна характеристика лялькового театру, його види. Закони лялькового 

театру. Види театралізованої діяльності дітей дошкільного віку. Методика їх 

проведення. 

12. Професійна етика вихователя ДНЗ 

Філософські аспекти педагогічної етики. Етика взаємин вихователя і батьків 

вихованців. Вихователь в трудовому колективі дошкільного закладу. Соціально-

психологічний клімат колективу. Конфлікти в діяльності педагога дошкільного 

закладу і засоби їх розв’язання. 

13. Самовиховання педагога 

Система самовиховання педагога. Етапи самовиховання. Самопізнання: 

самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самопрогнозування. Способи 

самовиховання. 

14. Формування та розвиток творчої особистості. 

Творча особистість. Творчі якості особистості. Творча активність 

особистості. Креативність. Творчі здібності. Обдарованість. Умови розвитку 

творчої особистості дошкільника. 

15.  Концептуальні засади визначення педагогічної творчості 

Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості. Ознаки 

творчої педагогічної діяльності. Ознаки педагогічної креативності. 

16. Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів 

Вчителі-новатори  та їхні авторські технології. Гуманна педагогіка 

В.Сухомлинського та Шалви Амонашвілі), Уроки творчості Ігоря Волкова, 

педагогіка співробітництва Ігоря Іванова, Уроки відкритої етики Євгенія Ільїна, 

Софія Лисенкова  –  виховання успіхом, педагогіка Добра  –  Івана Зязюна та інші). 

17. Методи та прийоми стимулювання творчості дітей дошкільного віку. 
Критерії вияву творчої активності. Застосування прийомів творчої уяви. 

Методи та прийоми активізації творчої діяльності дітей. 

18. Історія розвитку педагогіки творчості 

Зародження педагогіки творчості. Гуманістична педагогіка відродження та 

просвітництва. Розвиток особистісно-орієнтованої педагогіки. 
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19. Педагогічна творчість і педагогічна майстерність 

Поняття педагогічної майстерності і творчості. Творчість – обов’язкова 

умова педагогічної майстерності. Специфіка педагогічної творчості. 

20. Творчі можливості особистості 
Поняття здібностей, задатків, таланту, обдарованості. Співвідношення 

творчих здібностей з розумовими, пізнавальними і спеціальними здібностями, 

інтелектом. Сучасні підходи до визначення творчого потенціалу особистості. 

Необхідність розвитку творчих можливостей у ранньому дитинстві. Роль 

дошкільного навчального закладу в розвитку творчих можливостей дітей 

дошкільного віку. 

21. Творча особистість.  Структура творчої особистості. 

Поняття про креативність і «креативогенні риси» особистості. Зовнішні 

показники вияву креативності в поведінці та в результатах діяльності вихованців. 

Поняття про творчу особистість як носія творчого початку. Методи оцінювання 

сформованості рис творчої особистості.  

22. Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вихователя 
Особливості професійної діяльності вихователя в сучасних умовах 

духовного відродження суспільства. Необхідність творчого характеру професійної 

діяльності вихователя. Поняття про педагогічну творчість вихователя, її специфіку, 

мету. Види, рівні і критерії творчої педагогічної діяльності вихователя.  

23. Психофізіологічні основи творчої діяльності 

Поняття про творчість як вищий рівень людської діяльності. Творча 

діяльність. Проблеми розвитку інтуїції. Прийоми активізації творчого мислення, 

подолання психологічних бар’єрів. Фізіологічні механізми творчого натхнення й 

емоційного стресу. 

24. Характеристика базових понять педагогічної творчості 

Визначення поняття «творчість», «творча діяльність», «педагогічна 

творчість». Ознаки творчої педагогічної діяльності. Ознаки педагогічної 

креативності 

25. Рівні творчої педагогічної діяльності 

Підсистема творчої педагогічної діяльності: методична, виховна, 

організаційно-управлінська, самовдосконалення, громадсько-педагогічна. Рівні 

творчої педагогічної діяльності. 

26. Професійна компетентність та професіоналізм вихователя. 

Педагогічна майстерність як характеристика професіоналізму. Професійна та 

творча компетентність вихователя. Основні вимоги до професійних знань 

вихователя. 

27. Формування творчої особистості дітей дошкільного віку 

Розвиток творчих можливостей дітей дошкільного віку. Творчі якості дітей 

дошкільного віку. Зміст творчих якостей учня і критерії  їх оцінювання. 

Характерологічні особливості. 

28.  Розвиток  професійно-творчого мислення майбутніх вихователів. 

Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності, творчого 

ставлення до праці. Творче мислення. Рефлексія в педагогічному мисленні. 

Критерії творчого мислення педагога. Прийоми активізації творчого мислення, 

подолання психологічних бар’єрів. 

Методичне забезпечення підготовки абітурієнтів до іспитів можуть 

складати навчальні посібники і програми для дошкільних навчальних закладів.  
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29 листопада 2008 р., очна форма участі. Тема доповіді: Розв’язання 

комунікативних задач як ефективний засіб навчання майбутнього вчителя 

культурі педагогічного спілкування. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи у 

ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку», м. Одеса, 21 травня 

2010 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Формування творчої 

особистості майбутнього вчителя у процесі педагогічної підготовки. 

4. Міжнародний науково-педагогічний конгрес «Полікультурний 

слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції», м. Одеса, 6–7 

вересня 2010 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Роль особистісно 

зорієнтованих технологій у формуванні творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя 

5. VІІІ Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в образовании», г. Ялта, 15–17 сентября, 2011 р., заочна 

форма участі. Тема доповіді: Роль інформаційних педагогічних 

технологій у процесі підготовки студентів до розв’язання педагогічних 

задач. 

6. ІХ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької, м. Київ, 8–9 червня 2011 р.,  очна форма участі. Тема 

доповіді: Роль педагогів-новаторів у розвитку педагогічної майстерності 

вчителя у 70–80 рр. ХХ століття. 

7. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених І ступенів 

«Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології 

формування», м. Суми, 20–21 квітня, 2011 р.,  заочна форма участі. Тема 

доповіді: Соціально-педагогічні проблеми особистості вчителя. 

8. Х Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», 

м. Київ, 5–6 грудня 2012 р.,  очна форма участі. Тема доповіді: 

Лекторська майстерність професорів  дореволюційної Росії. 

9. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації як чинник 

суспільного розвитку: теорія і практика», м. Суми, 30–31 травня 2012 р., 

заочна форма участі. Тема доповіді: Розвиток педагогічної майстерності 

викладача ВНЗ в умовах інформаційних технологій. 

10. ХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», 
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м. Київ, 4–5 грудня 2013 р.,  очна форма участі. Тема доповіді: Етична 

основа педагогічної майстерності. 

11. Форум «Європейський Союз – Україна: освіта дорослих», м. Київ, 4–6 

листопада 2014 р., очна форма участі. Тема доповіді: Іноваційні засоби 

підвищення педагогічної майстерності сучасного вчителя. 

12. ХІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», 

м. Київ, 3–4 грудня 2014 р.,  очна форма участі. Тема доповіді: Роль 

педагогічного артистизму у розвитку основ педагогічної майстерності 

майбутнього вчителя. 

13. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, 21–23 травня 2014 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Упровадження інноваційних 

технологій навчання як фактор розвитку основ педагогічної майстерності 

майбутнього вчителя. 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 3 грудня 2014 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: Розвиток педагогічних інновацій: ретроспективний 

погляд. 

15. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток 

вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 4–5 

березня 2014 р., очна форма участі. Тема доповіді: Підготовка 

майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності: 

теоретичний аспект. 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток 

вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 26–27 

березня 2015 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Сучасні тенденції 

розвитку інноваційних педагогічних технологій. 

17. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 8 грудня 2016 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: Основні тенденції розвитку ідей педагогічної 

майстерності в 20-х роках ХХ століття. 

18. І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина 

академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього», м. Київ, 30–

31 березня 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: Педагогічні 

інновації Академіка І. А. Зязюна. 

19. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина 

А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття», 

м. Суми,15–16 березня 2018 р., заочна форма участі. Тема доповіді: 

А. С. Макаренко і розвиток педагогічної майстерності вчителя. 

20. Міжнародна науково-практична конференція «Формальна і неформальна 

освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна», м. Полтава, 5–6 березня 

2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: Інституалізація ідей 

педагогічної майстерності у системі педагогічної освіти в Україні. 
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21. International scientific conference «Theoretical and applied researches in the 

field of pedagogy psychology and social sciences», Kielce, Republic of Poland, 

28–29 december 2016, заочна форма участі. Тема доповіді: А. Макаренко – 

фундатор педагогічної майстерності вчителя-вихователя. 

22. International research and practice conference «Modern methods, Innovations 

and opetinal expirince in the field of psychology and pedagogics», Lublin, 20–

21 october 2017, заочна форма участі. Тема доповіді: Зародження науково-

педагогічної школи в Дерптському професорському інституті. 

23. Medzinárodná vtdecko-praktiká konferencia «Inovatívny výskum v oblasti 

vzdelávania a sociálnej práce», Sladkovicovo, 10–11 marca 2017, Педагогічні 

інновації як вищий рівень розвитку професійної майстерності вчителя: 

ретроспективний огляд. 

24. Internacional Scientific Conference «Modernizastion of Educational System: 

World Trends and National Peculiarities», Kaunas, Lithuania, 23 February 

2018, заочна форма участі. Тема доповіді: Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя. 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 
25. Всеукраїнська наукова конференція «Формування творчої особистості 

майбутнього вчителя в умовах впровадження інноваційних освітніх 

технології», м. Суми, 16–17 грудня 2004 р.,  очна форма участі. Тема 

доповіді: Активне навчання як засіб формування творчої особистості 

майбутнього вчителя. 

26. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна творчість, 

майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки 

вчителя-вихователя-викладача», м.Київ, 29 березня–1 квітня 2005 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Роль педагогічного артистизму в структурі 

особистості вчителя.  

27. Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчий потенціал 

особистості: проблеми розвитку та реалізації», м. Київ, 15 лютого 2005 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Творчий розвиток особистості 

засобами педагогічного артистизму. 

28. Всеукраїнська науково-методична конференція «Професійна підготовка 

вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи», м. Київ, 

10–11 жовтня 2007 р., очна форма участі. Тема доповіді: Артистизм 

учителя як компонент його творчої індивідуальності. 

29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології 

розвитку професійності майбутніх учителів», м. Умань, 13–14 листопада 

2008 р., очна форма участі. Тема доповіді: Розв’язання педагогічних задач 

як метод формування творчої особистості вчителя. 

30. Всеукраїнська науково-методична конференція «Стан і шляхи 

підвищення якості вищої освіти в Україні: зміст, новітні технології, 

моніторинг», м. Київ, 18–19 листопада, 2008 р., очна форма участі. Тема 

доповіді: Педагогічна технологія розв’язання комунікативних задач. 

31. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
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«Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної 

гуманістичної освіти», м. Суми, 12–13 березня 2008 р., очна форма участі. 

Тема доповіді: Технологічні аспекти педагогічної майстерності в 

спадщині А. С. Макаренка. 

32. Звітна наукова конференція викладачів університету за 2007  р. «Єдність 

навчання і наукових досліджень – головний принцип університету», 

м. Київ, 5–6 лютого 2008 р., очна форма участі. Тема доповіді: Змістова 

основа викладання курсу з «Основи педагогічної творчості і 

майстерності» в системі підготовки майбутнього вчителя-вихователя. 

33. Звітна наукова конференція викладачів університету за 2008  р. «Єдність 

навчання і наукових досліджень – головний принцип університету», 

м. Київ, 5–6 лютого 2009 р., очна форма участі. Тема доповіді: Системна 

організація дидаскалогічної підготовки майбутнього педагога. 

34. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітологія – науковий 

напрям інтегрованого пізнання освіти», м. Київ, 15 грудня 2010 р.,  очна 

форма участі. Тема доповіді: Особливості розвитку творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя. 

35. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Мовна 

особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній 

парадигмі освіти», м. Суми, 22–23 вересня 2010 р., очна форма участі. 

Тема доповіді: Формування творчої індивідуальності майбутнього 

вчителя у вищому навчальному закладі. 

36. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта в інформаційному 

суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти», м. Суми, 

27–28 жовтня 2010 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Роль 

особистісних якостей викладача у процесі педагогічного спілкування зі 

студентами. 

37. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології 

розвитку професійної майстерності майбутніх учителів», м. Умань, 29–30 

жовтня 2010 р., очна форма участі. Тема доповіді: Особистісна 

саморегуляція як фактор розвитку творчої індивідуальності майбутнього 

вчителя. 

38. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології 

розвитку професійної майстерності майбутніх учителів», м. Умань, 28–29 

жовтня 2011 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Історичні передумови 

розвитку ідей педагогічної майстерності в професійній підготовці 

майбутніх учителів. 

39. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

методики викладання суспільних дисциплін в умовах розбудови сучасної 

школи», м. Суми, 18 листопада 2011 р., заочна форма участі. Тема 

доповіді: Опанування студентами вищого навчального закладу основами 

педагогічної майстерності  в процесі профільної підготовки. 

40. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні освітньо-

виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний аспект», 

м. Суми, 16–17 листопада 2011 р. заочна форма участі. Тема доповіді: 
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Творчий розвиток особистості майбутнього вчителя в процесі 

використання інформаційних, особистісно орієнтованих технологій 

навчання. 

41. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України за 2010 рік «Психологічні чинники 

педагогічної дії в системі учитель-учень», м. Київ, 6–7 квітня 2011 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Роль педагогічної дії в процесі 

розв’язання комунікативних задач. 

42. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний 

виміри», м. Суми, 2 квітня 2012 р., заочна форма участі. Тема доповіді: 

Педагогічні технології як інноваційних процес: історичний аспект. 

43. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України за 2011 рік, м. Київ, 9–10 квітня 2012 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Розв’язання педагогічних задач на 

основі інформаційних педагогічних технологій. 

44. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної 

освіти», м. Суми, 25–26 жовтня 2012 р., заочна форма участі. Тема 

доповіді: Методологічні засади розвитку майстерності педагога. 

45. Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена 125-й річниці 

від дня народження Антона Семеновича Макаренка «Науково-

педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх 

закладів», м. Київ, 19 березня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Технологія А. С. Макаренка в розв’язані педагогічних задач. 

46. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку 

освіти ХХІ століття», м. Суми,11–12 березня 2013 р., заочна форма участі. 

Тема доповіді: Інноваційні технології в педагогічній діяльності 

А. С. Макаренка. 

47. Науково-метологічний семінар «Від педагогіки  добра до вершин 

педагогічної майстерності», м. Київ, 18 грудня 2013 р.,  очна форма 

участі. Тема доповіді: Педагогічна майстерність і нові інноваційні 

технології. 

48. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України за 2013 рік «Я-концепція» у вимірі теорії 

і практики психопедагогіки», м. Київ, 19–20 березня 2014 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: Формування професійної «Я-концепції» у процесі 

розвитку педагогічної майстерності майбутнього учителя. 

49. Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті 

Академіка Івана Андрійовича Зязюна «Інноваційна педагогічна освіта: 

проблеми, реалії і перспективи», м. Київ, 27 листопада 2014 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Розвиток ідей педагогічної майстерності в 

творчій спадщині І. А. Зязюна. 

50. Круглий стіл «Тарас Шевченко у вимірах культури сучасної української 
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нації», м. Київ, 24 лютого 2014 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Питання педагогічної майстерності у творчій спадщині Т. Г. Шевченка. 

51. Перші Всеукраїнські педагогічні читання присвячені пам’яті академіка 

Семена Устимовича Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток 

дорослих: проблеми і перспективи», м. Київ, 19 травня 2014 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Роль педагогічних інновацій у розвитку 

професійної майстерності вчителя. 

52. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України за 2014 рік «Педагогічна освіта і освіта 

дорослих у суспільстві знань», м. Київ, 20 квітня 2015 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: Концептуальні засади педагогічної майстерності 

І. А. Зязюна. 

53. Круглий стіл «Тарас Шевченко і національне виховання сучасного 

вчителя», м. Київ, 23 лютого 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів на основі творчої 

спадщини Т. Г. Шевченка. 

54. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна творчість, 

майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та 

перепідготовки освітянських кадрів», м. Київ, 25 листопада–5 грудня 

2015 р., очна форма участі. Тема доповіді: Професійна майстерність 

учителя в педагогічній концепції І. Зязюна. 

55. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна майстерність 

учителя в педагогічній концепції», м. Київ, 5 грудня 2015 р., заочна 

форма участі. Тема доповіді: Технологія дорадницького супроводу 

професійної підготовки педагогів. 
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Додаток Я 

Довідки про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження 

«Розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя в теорії і 

практиці освіти Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ 

століття»)» 
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