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СЕКЦ1Я №5
ПРОФЕС1ЙНА ПЕДАГОГ1ЧНА OCBITA: 

МЕТОДОЛОГ1Я, ПРАКТИКА, ГННОВАЦ1Я

ДО ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ
МОДЕЛ1 СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

О. М. Блистав

Пщготовка вчителя для сучаснсн реформовано'Г школи -  це комплексна 
проблема, яка передбачае виршення цшсно'! системи завдань, що стоять перед 
педагопчним ВНЗ. Головними п складовими с: а) створення науково- 
обгрунтованоУ моделi сучасного вчителя, який би вщповщав мен та заеданиям 
реформовано! школи; б) розробка професюграм вчителя-предметника; 
в) оргашзашя навчально-виховного процесу у ВНЗ на основ! навчальних плашв 
i програм, яю б вщповщали модел1 сучасного вчителя; г) полтшення системи 
вищоТ педагопчноТ освети й самоосвеги з врахуванням досягнень шформацшно- 
комушкацшних технолопй, психолого-педагопчних наук та практичних вимог 
середньоУ школи.

В украшсьюй педагогичней лператур1 останн1х рок1в до проблеми 
формування особистост1 сучасного вчителя звертались таю вчеш, як 
Л.Губерський, М. €втух, В. Журавський, 1. Зязюн, В. Кремень, О. Сердюк, 
Шадольний, В. Огнев’кж та inmi. Однак, незважаючи на публжашТ цих та 
багатьох 1нших вчених, проблема залишаеться актуальною. В и' структур! 
!снують таю не достатньо досл1джен1 питания, як загально-педагопчш 
проблеми ocooncTocri, особист1'сть вчителя як щеал i реалынсть, модершзашя 
п1дготовки сучасного вчителя в педагопчному ун!верситет1, напрями та 
фактори формування особистюних характеристик вчителя в сучасних умовах.

Анал1з СВ1ТОВИХ тенденцШ у галуз1 профес1йно-педагог1чно1 o cbith  
засв1дчуе зростання вимог до педагог! чного профес!онал!зму i особистах 
якостей вчителя. На думку вчених, основними проблемами, з якими 
зустр!чатимуться вчител!' у цьому тисячолпп', е:

-  пост1йне ускладнення змюту осв!ти, гарантування високого р!вня освггшх 
стандарт!в;

самост!йна постановка i виршення творчих i досл!дницьких завдань;
-  ускладнення проблем виховання;

безперервне оволодшня прогресивними технолопями навчання i 
виховання, новими досягненнями вНчизняного i заруб1жного досв!ду;

розв’язання складних профес!йно-педагопчних проблем, як! вимагають 
жтеграцп знань, практичних умшь i навичок i3 таких сум!жних з педагопкою 
наук, як фшософ!я, психолог!я, медицина, рел!пезнавство, економжа, 
правознавство, к!бернетика та iH.;

-  робота в единому шформацШному середовииц, що передбачае 
рац!ональне використання шформацшних технолопй у навчально-виховному 
npor'eci.
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Усе це може здшснювати лише вчитель з високою професшною 
компетентшстю, розвиненими творчими, доагндницькими здУбностями, 
високим р1внем УнтелУгентносп, духовно-морального потенщалу,
конкурентноздатноеп, ерудованосп тото.

Дидактика вищоУ школи ще мало що зробила для цшсного реформування 
шдготовки cneuianicTiB на баз|' нових принцишв фундаментальное^ i 
вар1ативност1, закладених в ranyaeei стандарта та технолопУ навчання, 
розроблених на шеях теорп навчальноУ лояльность професУйно орУентованого, 
дУяльшсного п1дход1в до засвоення змюту вищоУ ocbith, проблемного та 
кредитно-модульного тишв навчання.

Формування моде:п сучасного вчителя, першочерговою складовою якоУ 
мае стати висока професшно-педагопчна компетентшеть -  необхщна запорука 
розвитку украУнськоУ осв1ти. Зауважимо, що цУл! Болонського процесу, 
активним учасником якого е УкраУна, полягають у тдвищенш 
конкурентоспроможносзУ европейських педагопв, тобто готувати 
ушверсального вчителя. Вважаемо, що гидготовщ фахового педагога сприятиме 
поетшне вдосконалення (вщповщно до суспшьних запитУв) модело сучасного 
вчителя як мети освУтньоУ дУяльностУ вищих педагопчних шкгл; оргашзашя 
навчального процесу вУдповщно до моделУ сучасного вчителя.

ПЕДАГОГ1ЧН1 УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
КУЛЬТУРИ УПРАВЛШСЬКО! Д1ЯЛЬНОСТ1
МАЙБУТН1Х УЧИТЕЛ1В

МЛ. Воровка, Г Г.Петрученя

АналУз зарубУжноУ та вУтчизняноУ педагогУчноУ та психолопчноУ 
лУтератури показав, що проблема готовностУ до професУйноУ дУяльностУ 
розглядаеться у педагопчному, психолопчному та акмеолопчному контекстах, 
а саме явище готовностУ до професУйноУ дУяльносп доотджуеться на рУзних 
р1'внях.
Розглядаючи сутшсть названо!' категор'н' з позищй особис-псного, 
функцУонального та особистУсно-дУяльнУсного шдходУв, ми вгдносимо 
професУйну roTOBHicTb педагопв до здУйснення дУяльностУ по управлУнню 
педагопчним процесом до категорУУ особистУсно-дУяльшсного рУвня.

У pi3Hi роки проблему дУяльностУ з управлУння педагогУчним процесом 
дослУджували С.Павлютенков [9], В.Крижко [9], Т.Сорочан [11], В.Сластьожн 
[10], В.Колпаков [6], Т.Шамова [14], А.Деркач [3] та iH.

Мета робота полягае у визначенш умов удосконалення кульгури 
управлУнськоУ дУяльностУ майбутнУх учителУв.

В кнуючих спробах визначення педагогУчноУ д1яльност1 И нср1дко 
пов’язують i3 профеекю та наголошують, що це особливий вид еуешльно 
необхщноУ npaui доросло? людини, спрямованоУ на шдготовку 
пщростаючого поколшня до життя [12,23|.
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За визначенням Н.КузьмшоГ, педагопчна профеая -  це така 
Д1яльн1сть, в якш джерелом юнування людини е володшня мистецтвом 
формування особистосп шшоГ людини засобами свого предмету. На ГУ 
думку, професшнал13М педагопчноУ д1яльносзз полягае в тому, шо педагог 
волод1е мистецтвом формування у всього складу учшв та студенпв 
готовносн до продуктивного розв'язання завдань засобами свого фаху за 
визначений для навчально-виховного процесу час |7 ,111.

Гйдготовка педагопчних та наукових кадр1в, Ух професШне 
вдосконалення -  важлива умова модершзацп осв!ти [1,с.70]. На думку 
А.Щербакова, показниками професгонашзму вчителя можна вважати наявжсть 
у йога робот1 таких ознак:

-  умшня органУчно посднувати свою шформацшну функшю як 
викладача шкшьного предмета з функшями прогнозування й управлшня 
процесом розумового розвитку та виховання особистосп учня;

творчого ставлення до своеУ Д1яльносп, до оволодшня вмшнями 
та навичками вивчення педагопчного досвщу кращих учителзв;

умшня бачити в дитит не пльки об’скт, але й суб’ект дй', який 
особливо ставиться до оточення та власне Д1яльносп, котру оргашзовус 
вчитель, а також до особистосп самого вчителя |15,с.128).

Анал1зуючи функцн педагога, Г.ХозяТнов |13,с.45] побудував 
оригшальну класифжашю “вид}в д1яльносп”, яка грунтусться на одному з 
pbHOBHjiB управлшськоГ д1Яльносп. Вш вирйзняс десять функцш учителя, 
коли розглядае педагопчну д1яльнгсть як таку, що спрямована на 
формування системи знань, умшь, навичок, i яка мштить водночас мету 
розвитку та виховання особистосп.

Професшно-педагопчна Д1яльшсть також е предметом пильноГ уваги 
вчених. Сцецифша педагопчноГ Д1яльносп схарактеризована у 
дисертацшному дослщженш Л.ДобровольськоУ |4), яка стверджуе, що 
юнують pi3Hi пщходи (структурний, функцюнальний, динам1чний, 
системний) до визначення сутносп педагопчноГ д1Яльность В ycix цих 
шдходах с одна сшльна щея: така Д1яльшсть можлива лише у 
нерозривному зв’язку з актившстю особистосп.

У наущ юнують декшька шдход!в до визначення категорп 
“управлшня”, яка трактусться як д1яльшсть, як вплив одшеГ людини на 
шшу i як взасмод!я суб’екнв.

Управлшня школою це:
- процес впливу на систему з метою переведения ГГ в новий стан або для 

пщтримки и в якомусь установленому режиму
- щлеспрямована д1яльшсть ycix суб’екпв, спрямована на забезпечення 

становления, стабшзацп, оптимального функцюнування i розвитку 
школи;

- щлеспрямована й чпко скоординована робота вчител1в i колепальиих 
opraHie школи та шших навчальних заклад!в, шдприемств, установ i 
громадськосп, що являють собою кер]вну систему з комплексного 
створення Bcix умов, необхщних для досягнення кшцевоГ мети виховання i 
навчання школяр!в [9,7].
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Теоретичний анатз лиератури покачу с, що управлшська Д1яльн1сть 
майбутшх педагопв пов’язана з виконанням р 1зноманггних функщй, яш 
повинен здшснювати кер1вник, тобто спещагйзованих вид1в управлшсько! 
д1яльносп, а саме:

1) шформащйно-аналггичну;
2) прогностичну;
3) оргашзацшну;
4) виконавчу;
5) контрольно-оцшну;
6) д1агностичну;
7) коригуюче-регулятивну.
Таке розумшня функцш управлшськоУ д1яльносп педагога дозволяе 

вид 1чити знания та умшня управлшня педагопчним процесом:
- збирати шформашю та обробляти УУ;
- прогнозувати, проектувати, анал1зувати навчально-педагопчш ситуацн;
- видшяти причини виникнення даноУ ситуаш’У;
- визначати задач! по виршенню проблеми;
- визначати критер|'У вирппення педагопчноУ CHTyauiV;
- визначати шляхи досягнення задач таТх здшснення;
- ощнювати досягнутий результат;
- реагувати на змши, вносити критерй' в д!Т [14].
Не ic H y e  однозначних погляд1в щодо визначення поняття “управлшська 

культура”. Так, на думку В.Сластенша, управлшська культура -  це Mipa i cnoci6 
творчоТ самореал!зацп особистост1 кер1вника в р1зновидах управлшськоУ 
д1яльносп, спрямованоУ на засвоення, передачу та створення цшностей i 

технологш в управлен1 школою.
Управлшская культура не що шше як синтез психолого-педагопчних 

переконань та майстерност1, загального розвитку та управлшсько-педагопчних 
якостей, управлшськоУ етики та системи багатограних вщносин.

Управл1нська культура виникае i розвиваеьься в процеЫ управлшсько- 
педагопчноУ д1яльносп як необхщноУ умови УТ здшснення.

Вщповщно до цього, можна вважати, культура управлшчськоУ д1яльносн 
не що шше як ставлення фах1вця до своеУ д'шльносп, розумшня УУ сутносп, 
своеУ po.ai та свого м!сця в управлЫ педагопчним процесом закладу, характер 
управлшськоУ пщготовки, стиль управлшськоУ д1яльносн, сшлкування, 
повед1нки, ставлення до самовдосконалення.

Культура управлшськоУ д1яльноси е складовим компонентом професшно- 
педагопчноУ Д1яльносн.

Для того, щоб визначити шляхи розвитку готовносп до зд1йснення 
представленого виду управлшськоУ д1яльносп, нами були видшеш компоненти 
та piBHi готовносп, здшснена оцшка даних р1вшв студентов П та 111 куршв 
заочного вщдшення Мелпопольського державного педагопчного ушверситету, 
що навчаються за спещальностями: географ1я, бюлопя, icropia, украУнська та 
шоземна мова. Усього до опитування було залучено 140 сгуденив.
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Спираючись на дослщження вчених нами було видшено ргвн! (отовностi 
до управлшськоУ д1яльност1: найвищш, високий, середнш, низький, найнищш. 
Кожен pieeHb характеризусться компонентами готовности

- мотивацшно-щншсний включае позитивне ставлення не лише до 
обраного виду професшноУ д1яльност1, але й до д1яльност1 по управлшню 
педагопчним процесом, потребу в усшшному виршенш управлшських задач, 
прагнення досягти ycnixy.

Важливо гйдкреслити, ■ що одшею з причин зниження р1вня 
професюнашзму вчителя е вщсутшсть у мотиващ'У подальшого профссУйного 
зростання, а також його впевненосп, що ycnixy можна досягти лише в (нших 
галузях д!яльност!. Ми звертаемо на це увагу у зв’язку з тим, що у психолого- 
педагопчшй л1тератур1 чшко сформульоване положения: основою професШно- 
педагопчноУ спрямованостз особистоси викладача е система УУ шнжсних 
opicHTauifi щодо педагопчноТ д1яльност1, яка закршлена в професшно-цшжсних 
opitHTauiax. Формування шформацшно-теоретичного й д!яльжсного 
компоненте педагопчноУ майстерност) у багатьох випадках с похщними вщ 
р!вня розвитку професжно-щнжсних opiemaum особистоси, що визначае УУ 
потребу в оволоджж педагопчною майстержстю [8,18-19].

Професжно-педагопчна спрямовашсть, ждкреслюе В.Сластьожн, 
утворюе каркас, який змщнюе та об’еднуе в едине щле ochobhI професшно 
значуип властивосп особистост1 педагога [10, 7]. Тобто для усппцноУ д!яльнос'п 
спешал!ста не достатньо лише високого р1вню зд1бностей, розгалужених знань, 
професШних навичок, вмшь та значного досвщу. Важлива його особиста 
спрямовашсть, що вщображае мотиви та переконання людини й характеризуе УУ 
професшну roTOBHicTb;

- когштивний компонент, включае певний р1вень теоретичних знань.
У цьому план! шкавим е погляд В.Зшченка, який стверджуе, що 

“головним у перспектив! розвитку осв!ти повинн! стати жив! знания, як! не е 
опозищею науковим, програмним знаниям. Навпаки, вони спираються на ui 
види знань, служать Ух передумовою, i пот!м, жив! знания в!др!зняються в!д 
мертвих тим, що вони не можуть бути засвоеш, вони повинн! бути вщтвореш. 
Вщтвореж так, як в!дтворюеться живий образ, живий рух, жива, а не мертва, 
мехашчна Д1я” [5,12].

Ретроспективш або так зван! “мертв!” знания не сприяють шдвигценню 
р!вня компетентност! тих, хто вчиться. Освггшй процес у вищому осв!тньому 
заклад! повинен бути спрямований на прищеплення вмшня отримувати “жив! 
знания”, яю е найбшьш щнними у динам!чно зм!нюваному с в т  [2];

- операцжно^яльшсний компонент, визначае р!вень практичних умшь, 
roroBHicTb до творчого виршення управл!нських задач.

У npoueci дослдаення було розроблено cepiro питань i завдань. 
1ндив!дуальне опитування респондент!в проводилось як у письмовШ так i в 
уснш формах.

Перша cepin питань передбачала виявлення позитивноУ особистюноУ 
мотивацп педагог!в до майбутньоУ професШноУ д!яльност! i до д!яльноеп по 
управлшню педагопчним процесом, виявлення потреби в усшшному вир!шенн! 
управл!нсдких задач.



Друга cepw питань була спрямована на досл1дження спектру теоретичних 
знань. Пщ спектром ми розум(емо наявнють знань 13 р1зних областей наук -  у 
першу чергу з педагопки.

Третя cepia питань i завдань використовувалась з метою визначення р1вня 
сформованост! у педагопв практичних умшь по управлшню педагопчним 
процесом, готовност! до творчого ршення управлшських задач (операшйно- 
дуяльшсний компонент).

Результата кшькюного анализу вщповщей студенев вщображають 
особливосн схарактеризованих компонентов готовносп за п’ятир1вневою 
системою. Отримаш результата, щодо готовности майбуппх педагопв до 
здшснення д 1яльност1 по управлшню педагопчним процесом наведено у 
таблиц! 1.

Таблица 1

PiBHi компонентов готовноси майбутшх учител1в до управлшня 
педагопчним процесом (%)

■—~̂ __К!омпонснти 
PiBHi

мотивашйно-
шншсний

КОГН1ТИВНИЙ огтерацшно-
дальнюний

Найвищ!й 6,4 1,5 1
Високий 11,7 2,9 3,3
Середн!й 40,3 31,2 29,7
Низький 22,6 41,9 36,5
НайнищШ 19 22,5 29,5

Наведен! результата опитування дозволяють говорити про вдосконалення 
культури управлшсько! д!яльносн як про проблему професшно! шдготовки 
майбутн!х вчител!в. Значущ!сть управл!нських дш, особливо в ситуацГ! 
управл!ння навчання, виховання, в!ропдшсть негативного результату 
(шнорування оволод!ння вм!нням самоуправл!нням свое! д!яльност! учнем) 
призводить до зниження упевненост! молодого педагога у co6i, своУх 
можливостях, до вщмови вщ творчого виконання проф ессиональность

Разом i3 тим результати дослщження показують недостатн!й р!вень 
когштивно! та операцшноУ готовност! до д!яльност! по управл!нню 
педагог!чним процесом. Це п!дтверджуе наше припущення про актуальшсть 
дано! проблеми i необхщност! подальшого УУ досл!дження.

Вищезазначене свщчить про те, що профес!йна шдготовка вчител!в не 
може зводитися лише до знань чи вмшь. Мета навчання сьогодш -  формування 
не людини осв!ченоУ, а людини культурно'!, яка волод!е не ст!льки знаниями, 
вмшнями та навичками, але й культурою Ух формування, змши, перетворення. 
Знания про шляхи реформування знань, умшня зм!нювати та оновлювати 
вмшня, навички змш та переформування навичок -  ось що вимагаеться вщ 
молодо! людини в сучасн!й культур!.

Управлшська д!яльн!сть в oceiTHix закладах полягае у т!м, що вона мае 
широк! можливост! для забезпечення Тдност! педагог!чного, управлшського та
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самоуправлшського процеЫв, що у свою чергу забезпечуе шдвищення 
результативносп професшноУ пщготовки.
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ГОТОВШСТЬ ДО РОБОТИ 3 
Д1ТБМИ, ЩО МАЮТЬ ВАДИ РОЗВИТКУ,
ЯК АСПЕКТ ПРОФЕС1ЙНО! П1ДГОТОВКИ ПЕДАГОГ1В.

С. В. Гальцова

В icTopii кожного сусшльства настае момент, коли важливо об’ективно 
проанал1зувати реальний стан справ i визначити оптималып шляхи розвитку на
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перспективу.Ось i в о с в т , перехщ вщ авторитарно!' парадигми до особистшно- 
opieHTOBaHoi', потребуе анал1зу накопиченого MaTepiany i пошуку шнностсй, як! 
визначають професшну готовн!сть вчителя до псдагопчноУ д!яльносп в септа 
!дей гуман!стичноУ педагопки. Пор!в!|!ючи традищйну i гуман!стичну 
парадигму освДи, маемо можлив!сть побачити р!зницю в вщношенш до 
особистост!', де з точки зору гуманютичноУ осени, це -  розум!ння кожноУ 
особистоси, де головна мета навчання -  саморозвиток, самоудосконалення, а 
opienTania навчання -  на виршення конкретних проблем, KOTpi стоять перед 
сусп!льством, ЛЮДИНОЮ.

Демократизащ'я осв!ти потр!буе переосмислення педагогом свое!" po.ni в 
навчально-виховному процеЫ, яка означае безперервний загальнокультурний i 
професшний розвиток. При цьому особливе значения мае високий p ieeH b  
профеайноУ готовност! педагога, здатний забезпечити оргашзащю освпнього 
процесу в умовах р1зних педагопчних систем i р1зних педагопчних ситуац1й. 
На сьогодн! маемо говорите про професшну готовнють педагога до робота з 
разними дпьми, включаючи роботу з детьми, що мають вади розвитку. Адже 
результати наукових дослщженнь доводять значимють такоУ готовность 
зокрема, для розширення участ1 детей з особливостями психоф!зичного 
розвитку в освнньому n p o n e c i  (зокрема, в загальноосвггньому заклад!). 
Профес!йна готовн!сть педагога визначаеться такими психолопчними 
якостями, як рефлекЫя, !дентиф!кащя, емпат!я, динам!зм, толерантн!сть, 
потреби, зд!бность !нтереси, соц!альний досв!д особистост!, Mipa соц!альноУ 
активност!.

Усп!шна д!яльшсть педагога, в робогУ з дНьми, як! мають вади розвитку 
залежить в!д особливостей готовност! педагога до робота з' такими д!тьми. 
Анал!з i узагальнення теоретичних положень, сформульованих у щлому ряд! 
досл!джень (Б.Г. Ананьев, Р.Ж. Божбанова, К.М. Дурай-Новакова, 
МЛ. Дьяченко, Л.А. Кандибович, Н.В. Кузьмша, Г.А. Кручин!на, В.А. 
Сластьонш), використання MaTepianie спостережень, педагог!чна практика 
дають шдстави вважати, що профес!йна готовн!сть педагога до навчання i 
виховання д!тей, що мають вади розвитку, в загальноосв!тнш школ! е 
багатом1рним !нтегральним станом його особистост!, що включае в себе три 
базов! компонента: мотиващйно- щнн!сний, штелектуальний, емощйно- 
вольовий. Мотивац!йно-ц!нн!сний компонент пщготовки педагога до робота з 
дЬьми, як!' мають вади розвитку, у свою змктовну сутн!сть включае сукупшсть 
педагопчних ц!нностей, профес!йно значимих потреб i inTepecie. 
Штелектуальний компонент шдготовки педагога ор!ентований на знания та 
вмшня педагога, як! й становлять змютовну сутн!сть цього компонента. 
Емоцшно-вольовий компонент у свою зм!стовну сутнють включае вм!ння 
управляти д1ями, з яких складаеться виконання профес!йних обов'язюв, 
самоконтроль, почуття в!дпов!дальност! за результати педагопчноУ д!яльност!.

ГOTOBHicTb до роботи з д|'тьми, що мають вади розвитку, включае 
вивчення педагогом державних i нормативних документ! в про загальну i 
спец1альну осв!ту в УкраУш, !нструктивно-методичних документ!в, концепц!й, 
програм, ознайомлення з теоретичними i практичними досягненнями 
педагопки та психологи в навчанш i вихованн! дШей з особливостями
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