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оптимізації виявлених і нових умов, що сприяють розвитку професійно 

значущих лідерських якостей викладачів вищої школи. 

Література. 1. Романовський О. Г. Проблеми формування 

особистості лідера : монографія / О. Г. Романовський, В. М. Бабаєв, 

О. С. Пономарьов. – Харків: Майдан, 2000. – 193 с. 2. Романовський О. Г. 

Обов‘язкові складові особистості харизматичного лідера як запорука його 

успіху / О. Г. Романовський, О. В. Квасник, В. В. Шаполова // Лідер. Еліта. 

Суспільство: щоквартальний науково-практичний журнал. – Х.: НТУ 

«ХПІ», 2017.– No 1. – 182 с. 3. Алфімов Д. В. Теорія і методика виховання 

лідерських якостей особистості у сучасній загальноосвітній школі: дис.    

д-ра пед. наук: 13.00.07 / Д. В. Алфімов. – Луганськ, 2012. – 495 с. 

4. Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей 

майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу: 

автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» / Н. В. Мараховська. – Х., 2009. – 20 с. 
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ІВАНА ЗЯЗЮНА – ЗАПОРУКА 

ЄДНОСТІ МЕТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

 

Освіта – це майбутнє! Питання її природи, цілей, шляхів, засобів і 

методів здійснення та розвитку обговорювалися з якнайдавніших часів. У 

той же час об‘єктивні цивілізаційні процеси, змінні інтереси суспільства, 

держави і особистості знову і знову привертають увагу дослідників у 

пошуках новочасних рішень традиційних питань.  

Cвіт вже ніколи не буде таким, як за часів ДО пандемії… Ситуація 

вимушеного негайного переходу на дистанційні форми навчання, що 
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склалася у цілому світі, загалом, і в Україні, зокрема, обумовлена стрімким 

поширенням COVID-19, як лакмусовий папір продемонструвала не тільки 

освітянській спільноті, а всьому суспільству проблеми у цій галузі. Щойно 

з новою силою привернута увага до впливу економіко-соціальних-

технічних аспектів на якість освіти, організаційно-методичних і 

психологічних чинників, що мають ураховуватися у нових реаліях
14

. 

Зазначене вище соборує дії вчених і педагогів-практиків у напрямі 

методології впровадження новітніх, міждисциплінарних, 

поліпарадигмальних досліджень у галузі освіти.  

Позитивним є той факт, що як на законодавчому рівні, так і на рівні 

рефлексій науковців та пересічних викладачів, багатьох освітянських 

громадських організацій акценти в освіті змінилися – від гностичного 

підходу (знаннєвої парадигми) до компетентнісного підходу 

(компетентнісної парадигми). Механізми підвищення якості вищої освіти, 

стандартизації спеціальностей і акредитації освітніх програм наразі є 

актуальними без виключення для адміністрації кожного ЗВО. Серед 

основних трендів модернізації вищої освіти в Україні постає розуміння її 

діяльнісної спрямованості, якісної і кількісної діагностики фактичних та 

прогнозованих результатів навчання, через те, що першорядне 

призначення вищої освіти – формування здатності молодого покоління до 

майбутнього активного, продуктивного життя в усіх його формах, до 

творчої професійної діяльності з метою саморозвитку і самореалізації 

особистості.  

Закономірності трансформацій освіти в загальному контексті 

історичного розвитку, зазвичай, розглядаються як серія парадигмальних 

змін, що детермінуються комплексом об‘єктивних чинників економічно-

                                                           
14

 Почепцов Г. Коронавирус как досрочный приход будущего. / Георгий Почепцов // REZONANS – 

Авторские колонки – 14.05.2020. – Режим доступу до ресурсу: https://rezonans.kz/koronavirus-kak-

dosrochniy-

prihod/?fbclid=IwAR3OHEq5XPKsNznylUy9W5gYbY82KAQ5GgWCLxgk11PSm_SzXG4BmUo4Z9s 
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політичного та суспільного порядку, формами соціальності й типами 

особистості, які, у свою чергу, обумовлені конкретно-історичними 

особливостями цивілізаційних процесів.  

Поки процеси цивілізаційного розвитку залишалися у межах 

індустріалізації соціального буття і темпи суспільного розвитку були 

помірними, гальмування у питаннях розвитку освіти не породжували 

гострої стурбованості суспільства. Починаючи з другої половини XX 

століття ситуація радикально змінилася в контексті процесів становлення 

інформаційного суспільства, які супроводжувалися різким зростанням та 

старінням обсягів інформації, що залучалися до суспільної практики, 

затвердженням ідей культурного і цивілізаційного плюралізму, 

самовизначення, множинної ідентичності особистості. У такій ситуації в 

системах освіти, починаючи з найрозвинутих країн світу, виявилися всі 

ознаки парадигмальної кризи педагогічних наук і з‘явилися реальні 

конфігурації початку становлення нової компетентнісної освітянської 

парадигми
15

. Наслідком розриву між формальною освітою й тим життям, 

яким жили учні, студенти і педагоги в Україні початку ХХІ століття, стало 

виразне небажання молоді «вкладати», на відміну від японців чи корейців, 

особисті зусилля у власне навчання, засвоєння фаху, саморозвиток
16

. 

Відтак, особливий статус наук про освіту з новою силою актуалізував цілу 

низку пріоритетних завдань, серед яких: з‘ясування світоглядної ролі 

Педагога, методологічне осмислення формування і розвитку педагогічної 

майстерності викладачів вищої школи у нових реаліях життя.  

Наразі характерним є те, що проблема визначення наукових підходів 

в освіті в аспекті підготовки викладача вищої школи є найактуальнішою 

                                                           
15

 Семенова А. В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів: 

Монографія / Алла Василівна Семенова. – Одеса : Юридична література, 2009. – 504 с., С. 95. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.pedagogic-master.com.ua/public/semenova/paradigma.pdf 
16 

Корсак К. Особливості наноміфів / Костянтин Корсак, Олександра Косенко // Науковий світ. – 2007. – 

№ 8. – С. 6. 
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практично для всіх країн цивілізованого світу
17

. Особливо для системи 

освіти в Україні це питання постає вкрай гостро, оскільки становище у цій 

сфері, на наше переконання, усвідомлюється як таке, що не повною мірою 

відповідає вимогам сучасності.  

Усвідомлюючи важливість і актуальність у нинішніх реаліях 

цивілізаційного розвитку цифровізації усіх сфер суспільного життя, 

зазначимо, що не тільки цифрова трансформація освітнього і наукового 

простору України (наявність доступу до «швидкого» Інтернету, 

програмного забезпечення і гаджетів), нині є ключовим фактором 

суспільного прогресу і сталого розвитку країни, зростання її 

конкурентоспроможності у глобалізованому світі.  

У всі часи існування людства культура народу і держави, його 

освіченість виступають найважливішим із показників прогресу, завдяки 

особливій місії Педагога, який творить найбільшу, найвагомішу, 

найнеобхіднішу цінність – Людину. «Найперше – творення духовності 

народу, олюднення людини, бо спочатку слід знайти в собі Людину. 

Історичний досвід людства переконує, що народ може втратити все: 

територію, державу, могутність і знову, виборюючи, повернути втрачене. 

Але ніколи не відроджувався народ, якщо не збережено й загублено його 

дух, національний дух. Бо лише така моральна сила, свідомість, мислення, 

духовний внутрішній стан народу робить його міцним, етично 

відповідальним перед наступними поколіннями, інтелектуальним, 

творчим, продуктивним, гідним і відповідальним серед інших»
18

. Саме 

педагогічна майстерність (комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 
                                                           
17

 Митио Каку. Учѐба уже не будет базироваться на запоминании. / Каку Митио. // Воспитай: клуб 

родительського майстерства. – Режим доступу до ресурсу: http://www.vospitaj.com/blog/mitio-kaku-

uchjoba-uzhe-ne-budet-bazirovatsya-na-

zapominanii/?fbclid=IwAR2wV3t1ANiG01sNWOLvc2s2jsoZ6utliHrjmtrKQ1CYiTS0GGSpwtNJA4I 
18 

Філіпчук Георгій. Націєтворчість освіти : монографія / Георгій Філіпчук. – Чернівці : Зелена Буковина, 

2014. – 400 с., С. 23 – 25. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogic-

master.com.ua/public/Filipchuk.pdf 
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рефлексивній основі)
19

 визначає ефективність поступу сучасної 

українського державотворення через «опочуттєвлення», «олюднення» 

професійних дій Педагога
20

. Адже головна місія педагога залишається 

незмінною у всі часи існування людства – передача ціннісного досвіду, 

підготовка молодого покоління до успішного майбутнього життя. 

Аналітикою новітніх тенденцій, прогнозуванням стратегічних 

напрямів розвитку освіти, стандартизації і підвищення її якості в останні 

роки займалися провідні філософи, психологи, педагоги, ІТ-експерти у 

всьому світі
21

. Важко не погодитись з означеними векторами розвитку
22

. 

Адже педагогічне спілкування, здатність швидко приймати рішення у 

ситуаціях невизначеності та інтенсивного інформаційно-психологічного 

тиску за умов запровадження онлайн освіти, посилює емоційний 

(позитивний або негативний) вплив зворотного зв‘язку в навчанні
23

. Саме 

синтез гуманітарних, природничих і технічних наук формує ті «soft skills» 

– «м‘які навички», які стали актуальними за останні роки. Автор цієї статті 

також неодноразово звертала увагу на це у попередніх публікаціях, 

обґрунтовуючи тези про те, що:  

– трансформаційні процеси інформаційно-цифрового освітнього 

простору України вимагають нових наукових досліджень щодо розвитку 

педагогічної майстерності викладача вищої школи з урахуванням 

                                                           
19 
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загальнолюдських цінностей і базових психологічних потреб людини, які є 

основою взаємин у процесі навчання, у синергетичному поєднанні 

віртуального і реального в освітньому просторі
24

; 

– специфічність психомірних середовищ з позицій постнеокласичної 

методології психосинергетики полягає у внутрішньо-психічному характері 

та обумовлена станами психіки людини
25

; 

– сучасного викладача має характеризувати: високий рівень загальної 

культури та моральності; уміння організовувати групову взаємодію, 

володіння прийомами мовленнєвої комунікації, зовнішньою та внутрішньою 

психопедагогічними техніками; здатність до постійного самовдосконалення 

та саморозвитку; любов до людей; високий особистісний рівень розвитку 

інтегрального ціннісного досвіду по всіх компонентах у їх цілісності 

(афективного; інтелектуального та вольового)
26

. 

Педагог-майстер спроможний легко, доступно і захоплююче 

пояснити навчальний матеріал, усвідомлюючи особливості впливів 

трансформаційних процесів інформаційно-цифрового освітнього простору 

на сучасне покоління. Опосередкованим свідченням цього є кількість 

переглядів на каналі YouTube відео-уроків та коментарів до них, 

наприклад, уроків фізики в Одеському Рішельєвькому ліцеї Павла Віктора. 

«Після сотень тисяч переглядів відео-лекцій користувачі-учні досить часто 

пишуть, що «не має гуманітаріїв та технарів – є погані і гарні вчителі», 

«знайти на YouTube дійсно корисний і цікавий навчальний канал важче, 

ніж воду в пустелі», «перегляд таких ресурсів може замінити десятки 
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нудних уроків»… Педагог має вчити не тільки дисципліні за фахом – він 

вчить професійному спілкуванню як у реальному світі, так й у 

віртуальному: вчить розумінню й сприйняттю себе та сприйняттю інших 

людей. Все частіше викладачі ведуть власні блоги і мають Інтернет-

сторінки у соціальних мережах. «Профіль викладача» обговорюється не 

тільки колегами-педагогами, а також й тими, хто навчається, їхніми 

батьками… Тому педагог має не просто бути обізнаним про етикет 

Інтернет-спілкування – він має усвідомлювати власну моральну 

відповідальність за матеріали, що публікує на сторінках у соціальних 

мережах» – так писала автор цієї статті ще рік тому
27

.  

Сьогодні телеуроки для школярів «Всеукраїнська школа онлайн» 

транслюються як на YouTube, так й на каналах ТV
28

. Але досить влучно 

про якість цих уроків, про зацікавленість учнів, про професійний рівень 

викладачів і про важливість цього проєкту свідчать, навіть, заголовки 

публікацій на Порталі Освіта.ua (подано у хронологічному порядку – авт.): 

«Всеукраїнська школа онлайн. Відеоуроки»
29

, «Помилки у телеуроках ще 

будуть, – учасник проекту»
30

, «До перевірки телеуроків долучаться 

незалежні експерти»
31

, «Президент підтримав учителів Всеукраїнської 

школи онлайн»
32

, «Половині старшокласників подобається навчання 

онлайн»
33

, «Науковці скаржаться Президенту на рівень знань вчителів»
34

.  
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З цього приводу нам виявляється слушним навести тут цитату (у 

скороченому вигляді – авт.) знаного радянського та грузинського педагога 

і психолога Шалви Амонашвілі: «Я порівнював свою професію з 

професією лікаря... Чи має право лікар помилитися...? поставити 

неправильний діагноз, … призначити неправильний курс лікування... Так і 

педагог... не має права вибирати свої виховні та навчальні методи і засоби, 

якщо він своєчасно не вивчить дитини... Я порівнював професію педагога з 

професією актора... Педагог повинен володіти перевтіленням, умінням 

входити в роль. Актор... перевтілюється і... глядач сприймає як дійсність 

те, що відбувається на сцені… Професія вчителя у цьому розумінні значно 

складніша... Він також належить людям, але не тим людям, які для актора 

визначені словом «глядач», а дітям, котрі для нього позначені конкретними 

характерами... Спробував я порівняти свою професію з професіями 

архітектора, будівельника, геолога, астронома… Але незабаром відмовився 

від таких думок, оскільки люди цих професій мають справу з неживою 

дійсністю, яка без опору підкоряється їх багатій уяві і практичній 

творчості. Мені ж доводиться спілкуватися з маленькою Людиною, яка 

сама виношує у собі свої плани, мрії і прагне їх здійснити, 

самоутвердитися. Ні, вчитель не архітектор, інженер і будівельник дитячої 

душі, бо ця душа не являє собою набору будівельних матеріалів. Вона 

насправді є живою душею, пристрастю, життєдайною і творчою силою. Її 

потрібно не будувати, а збагачувати, розвивати, наповнювати ідеалами, 

переконаннями, прищеплювати їй любов до людей, природи, життя... Отак 

кожне порівняння моєї професії з професіями інших залишало мені якесь 

правило і пам‘ятку… такого змісту: Будь обережний! Не помилися! Не 
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зашкодь! Будь надією для школяра! Знай, до чого прагнеш! Постійно 

шукай у дитині багатство її душі!..»
35

. 

Концепція Педагогічної майстерності І. А. Зязюна
36

 є підґрунтям для 

розв‘язання проблеми взаємозв‘язку психосинергетики, педагогіки, 

індивідуальних методик і практик навчання і виховання в сучасних умовах 

існування віртуального і реального світу. Розв‘язання саме цієї проблеми 

визначає відповідь на питання про використання досягнень постнеокласичної 

психологічної теорії навчання у педагогічній практиці. Основою гармонійної 

освіти, де Педагоги-Майстри організовують педагогічну взаємодію, є 

розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів, коли професіоналізм 

викладача розглядається з позиції його підготовки, оцінки діяльності, 

особистісних моральних якостей та рівня майстерності.  

Розвиваючи ідеї видатного українського філософа, педагога, 

фундатора Педагогіки Добра Івана Андрійовича Зязюна у нових реаліях 

поступу освіти, під нашою редакцією для студентів-магістрантів, 

викладачів закладів вищої освіти, розробників освітніх програм та освітніх 

компонент, аспірантів, методистів вищої школи видано підручник 

«Професійна педагогіка»
37

 У підручнику викладено загальні засади 

професійної педагогіки: предмет, функції, особливості проведення 

досліджень у професійній освіті; проаналізовано проблеми змісту й 

методів навчання у закладі вищої освіти, контролю і оцінювання якості 

навчально-професійних досягнень студентів; висвітлено питання 

стандартизації і освітніх вимірювань у вищій школі. Матеріал викладено 
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на засадах студентоцентрованої, компетентнісної освіти, фундаментальних 

засад педагогічної майстерності викладача вищої школи. Формуванню 

педагогічних компетентностей, навичок навчання і викладання 

сприятимуть діалогічний стиль інформаційного, рефлексивного та 

практичного блоків, додатки та предметний покажчик. 

Зрозуміло, що наразі українське суспільство потребує професіоналів. 

Натомість недостатньо бути компетентним в одній сфері, що напряму 

пов‘язується з видом роботи – вміння конкретизувати пріоритетні цілі та 

мислити критично, вести перемовини та креативно підходити до завдань – 

усе це часто вимагає нових вдач і незвичних підходів у гармонійному 

поєднанні віртуального і реального світу.  

Відтак, саме теорія і методика педагогічної майстерності Івана 

Зязюна може стати ефективним підґрунтям цілісної методології 

становлення нових наукових підходів у підготовці молодого покоління до 

майбутнього життя у синергетичному поєднанні педагогічних рефлексій 

мети дистанційного навчання і якості освіти. 

 

УДК  37.013.43                                                                               Філіпчук Г. Г. 

м. Київ, Україна  

 

«КУЛЬТУРНІСТЬ» ОСВІТИ: БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА 

 

У суспільстві зберігається загальний  усталений погляд, що процеси 

буття розвиваються за об‘єктивними законами і правилами, незалежними 

від людських бажань й устремлінь. Проте аналіз реальностей сучасного 

світу засвідчує про контраверсійність даної тези, оскільки вплив Людини 

на природне і соцікультурне середовище надзвичайно вагомий. Ученими 

Австрійського університету досліджено, що людська діяльність впливає на 

зміни клімату  в 170 разів сильніше, аніж  природні фактори. За останніх 
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