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ТВОРЧЕ САМОВІДЧУТТЯ ПЕДАГОГА НА ЗАНЯТТІ 

В.О. Бабіна 

кандидат політичних наук, 

доцент, доцент кафедри правознавства 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими та практичними 

завданнями. Професія викладача – одна з тих надзвичайних професій, у яких 

особистість педагога, його досвід, характер, світогляд є інструментами 

професійної діяльності. „Я – інструмент свій‖, – казав про сутність власної 

професії видатний російський актор Михайло Чехов. Ці слова повною мірою 

можна віднести й до професії педагога.  

Театральна та педагогічна діяльність подібні за метою (вплив на 

людину та створення переживання); за змістом (комунікативні творчі 

процеси); за інструментарієм, засобами (психофізична природа актора та 

педагога). Як для актора, так і для педагога головною умовою для розкриття 

здібностей та можливостей є публічність. Педагог виходить один на один з 

аудиторією, впливає на розум і серце своїх вихованців усіма психофізичними 

засобами, торкаючись думок, почуттів, волі, уяви та пам’яті слухачів. 

Заразливість, чарівність, переконливість – це ті якості, без яких не може 

обійтись ані справжній актор, ані справжній педагог. Серед спільних рис, що 

зближують педагогічну та акторсько-режисерську діяльність, можна також 

назвати: взаємодію найрізноманітніших індивідуальностей, колективність 

творчої діяльності, регламентованість у часі, узгодженість переживань 

почуттів актора й глядача, педагога та учня.   

Але є й принципові відмінності. Життя на сцені проходить у іншому 

шарі буття порівняно зі звичайним життям (сцена, декорації, костюми тощо). 

Діяльність педагога відбувається в межах реально існуючого та актуального 

світу. Якщо є актор, то поряд завжди є публіка, що очікує на маску, образ. 

Якщо є педагог, то поряд завжди є реальні люди з реальними проблемами, які 

очікують на довірчий обмін думками та почуттями. Як для актора, так і для 
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педагога важливий складник його образу – перевтілення. Але для викладача 

це не стільки гра у будь-кого, скільки здатність тимчасово бути кимсь, 

причому бути насправді. Педагог, на відміну від актора, витримує більші 

емоційні навантаження, оскільки він через специфічні особливості професії 

повинен протягом дня „грати‖ декілька занять-спектаклів без жодної 

репетиції, будучи водночас „режисером-актором‖ в умовах відкритого 

режисерського дійства - заняття‖ [4, с. 16]. Спілкування актора з аудиторією 

здебільшого тяжіє до монологу (передбачається лише внутрішній діалог), 

робота педагога з вихованцями неможлива поза межами діалогу. Імпровізація 

актора припустима в момент підготовки спектаклю та малою мірою під час 

нього (якщо, звичайно, це не спектакль-імпровізація, як, наприклад, 

„Принцеса Турандот‖). Імпровізації педагога не тільки припустимі, але й 

необхідні, незалежно від предмета, що викладає педагог. Іншими є й межі 

творчості. Гарні актори під час гри на сцені „забувають‖ про глядача, 

зосереджуються на спілкуванні з партнером по сцені. Якщо вчитель „забуде‖ 

про учня, відбувається взаємне відчуження. Чим краще відчуває педагог 

студентів, тим кращими є результати його професійної діяльності. Актору 

завжди допомагають драматург, режисер, гример, суфлер тощо. Театральні 

засоби впливу складні: сцена, світло, декорації, голоси за сценою. У 

спектаклі вони „диктують‖ акторові перебіг подій, складають з ним 

ансамбль. Педагог, як правило, користується досить скромним „реквізитом‖. 

Він залишається один на один з аудиторією, у нього немає помічників, хоча 

об’єктивно він є учасником ансамблю викладацького колективу. Актори 

колективно відповідають за результати своєї діяльності (провал чи тріумф 

спектаклю). Натомість, педагог має власну особисту відповідальність за 

провальне або вдале заняття. До того ж наслідки його помилок більш 

драматичні, ніж результати акторських невдач [1].  

Перш ніж вчити творчості, педагогові треба самому зрозуміти та 

відчути, що таке творчий стан, де ховаються власні творчі ресурси, як їх 

відкривати та поповнювати і які можуть бути результати. Однак ідейно 
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проголошені принципи особистісно орієнтованого навчання, діалогової 

взаємодії зі студентом, принципи навчання, побудовані на розвитку творчого, 

а не репродуктивного засвоєння знань досі не розроблені як практичний 

інструмент педагога.  

Аналіз останніх наукових публікацій та досліджень. Пошуки 

педагогів-теоретиків та практиків привели до усвідомлення ефективності та 

необхідності використання у процесі педагогічної діяльності викладача 

досвіду театральної педагогіки, що теоретично та практично охоплює 

основні аспекти гри, творчого процесу та продуктивної взаємодії.  

Сьогодні стає очевидною суперечність між соціальними запитами  

суспільства, зростаючою потребою у викладачах, що володіють педагогічною 

майстерністю, та теоретичною нерозробленістю проблеми, недостатнім 

методологічним забезпеченням процесу навчання майбутніх викладачів 

педагогічній техніці. Ця суперечність може бути розв’язана через створення 

теоретичної моделі навчання педагогічній майстерності, в основу якої 

покладено досвід акторської підготовки, ідеї вітчизняних діячів театрального 

та риторичного мистецтв, психолого-педагогічні принципи вербального та 

невербального спілкування. Останніми роками при підготовці педагогічних 

кадрів все ширше використовуються елементи театральної педагогіки, 

оскільки в ній не тільки розроблені принципи розвитку творчого потенціалу 

особистості актора, але й сфокусовано майстерність перевтілення та 

міжособистісної взаємодії.  

Вітчизняна театральна педагогіка протягом XIX-XX століть керувалась 

ідеєю формування актора-гуманіста, що володіє довершеною технікою 

впливу на глядача. При цьому в основі театральної техніки, що сприяє 

формуванню образа діючого на сцені персонажа, було закладено внутрішні 

відповідності, духовний аналог актора й ролі, які забезпечують адекватність 

дії, емоційність та виразність акторської гри. Засвоєння досвіду театральної 

педагогіки, що втілилась у працях К. Станіславського, В. Немировича-

Данченка, М. Чехова, М. Кнебель, Г Товстоногова, В. Мейєрхольда, 
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А. Ефроса, М. Абалкіна, В. Віленкіна, С. Гіппіус, П. Єршова та інших, у 

процесі навчання педагогічній майстерності стає одним з актуальних завдань 

підготовки викладача до роботи в сучасному ВНЗ. Дослідження вчених 

доводять, що професія актора й педагога споріднені. На подібність та 

відмінність цих професій вказують Ю. Азаров, М. Волошин, Ю. Львова, Н. 

Рождественська та інші. Низку спільних для педагогів та акторів навичок 

виокремлюють Ф. Гоноболін, Н. Кузьміна, Д. Самуйленков, І. Страхов тощо.  

У працях деяких вчених  було здійснено спробу розробити 

методологію та методику входження театральної педагогіки до практики 

викладання вищої школи у контексті вирішення проблеми формування 

педагогічної майстерності. При цьому вивчення проблеми відбувається на 

рівні виявлення подібностей та відмінностей: а) педагогічної та акторської 

діяльності; б) структури педагогічної та акторської майстерності; 

в) педагогічної  та акторської техніки; г) низки спеціальних педагогічних 

здібностей.  

На перспективності цього напряму наголошується в підручнику 

„Педагогічна майстерність‖ за редакцією І. Зязюна: „Досвід педагогічної 

діяльності показує, що вчителеві недостатньо знань основ наук і методики 

навчально-виховної роботи. Адже всі його знання і практичні вміння можуть 

передаватися учням лише завдяки живому й безпосередньому спілкуванню з 

ними. Для багатьох учителів очевидною є істина: учні часто переносять 

ставлення до вчителя на предмет, який він викладає. ... Саме ці 

взаємовідносини, їх мистецькі, моральні, психологічні, технологічні 

складники не завжди усвідомлюються педагогами як вартісний засіб 

удосконалення їхньої педагогічної діяльності. Багато чого тут педагог може 

запозичити з театральної педагогіки‖ [2, с.75].  

Упровадження техніки театрального мистецтва спілкування з глядачем, 

риторичних прийомів ведення діалогу в практику підготовки майбутніх 

викладачів до роботи у ВНЗ здійснювалося за декількома напрямами:  
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1) використання елементів акторської техніки і риторичного мистецтва 

у навчальному процесі;  

2) розроблення науково-методичних основ впровадження театральної 

педагогіки і педагогічної техніки в процес навчання та виховання;  

3) методологія розвитку педагогічної техніки у майбутніх педагогів.  

Нерозробленими, однак, залишаються теоретичні, науково-методичні 

основи та методологія адаптивного застосування акторської майстерності у 

практиці навчання майбутніх викладачів. Відсутність методології навчання 

призводить до того, що сам вибір елементів акторської техніки та вибір 

складників технології педагогічної праці має випадковий 

несистематизований характер, практика підготовки та перепідготовки 

викладачів у цьому напрямі досі не отримала системного характеру.  

Отже, метою статті є розгляд основних перспективних напрямів 

упровадження елементів театральної педагогіки до педагогічної діяльності 

задля вдосконалення педагогічної майстерності.  

Виклад основного матеріалу. Методологічним підґрунтям акторської 

майстерності та режисури у професійній діяльності педагога є системи 

К.С. Станіславського та М.О. Чехова, що розвивались у працях О. Кнебель, 

П. Єршова, С. Гіппіус, Л. Новицької. Ці системи виникли з мети свідомого 

оволодіння людиною власним психофізичним апаратом, уміння 

співвідносити свої дії з діями партнера, бути собою в умовній ситуації, у 

„запропонованих обставинах‖; з мети пізнати природу творчості, її 

механізмів, з бажання навчитися бути у творчому стані відносно світу.  

У своїй основі системи К. Станіславського та М. Чехова є 

методологією підготовки та реалізації творчого результату. Вивчаючи 

природу сценічної дії, К. Станіславський систематизував ті елементи 

творчості, які дозволяють зробити цю дію доцільною, продуктивною в 

обставинах життя ролі. Універсальність підходу К. Станіславського, який 

спирається у своїх дослідженнях на природні, психологічні закономірності 

взаємодії людини з оточуючим світом, дозволяє говорити про те, що ці 
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елементи повинні бути присутні й у процесі педагогічної дії в обставинах 

навчання.  

Педагог повинен мати у своєму арсеналі певні акторські здібності:  

 зосередженість на провідному завданні;  

 заразливість – захопленість власним предметом та чарівність 

особистості; 

 здатність до перевтілення;  

 здатність до сприйняття студентів, уміння розуміти їх внутрішній 

стан; 

 здатність до адекватної реакції на педагогічну ситуацію.  

Педагогічною проблемою є цілеспрямоване формування артистизму 

особистості майбутнього педагога. Тлумачні словники визначають артистизм 

як високу майстерність, віртуозність у будь-якій справі. Артистизм – важлива 

професійна якість особистості, що сприяє успішній самореалізації та 

виконанню професійно-творчих завдань. Саме ця якість є дуже важливою 

серед багатьох психологічних та діяльнісних особливостей, що становлять 

особу педагога. Артистизм є показником рівня загально педагогічної та 

духовної культури. Педагогічний артистизм має ряд особливостей:  

1. Він більш регламентований у часі та просторі. Етапи творчого 

процесу (виникнення педагогічного задуму, розроблення, реалізація змісту та 

ін.) між собою жорстко пов’язані у часі, потребують оперативного переходу 

від одного етапу до іншого; якщо у діяльності актора, режисера цілком 

можливі, а часто й необхідні, паузи між етапами творчого акту, то у 

професійній діяльності вчителя вони майже повністю виключені; педагог 

обмежений у часі кількістю годин, що відведені на вивчення конкретної 

теми, розділу тощо. Під час навчального заняття виникають передбачувані та 

непередбачувані проблемні ситуації, які потребують кваліфікованого 

вирішення, якість якого, вибір найкращого варіанту рішення може 

обмежуватися через специфіку виконання саме педагогічних завдань.  
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2. Відстроченість результатів творчих пошуків педагога. У сфері 

матеріальної діяльності результат швидко матеріалізується й може бути 

співвіднесеним з поставленою метою, тоді як результати духовної діяльності 

педагога втілюються в знаннях, уміннях та навичках, формах діяльності та 

поведінки студентів й оцінюються частково та відносно. Ця обставина 

істотно утруднює прийняття рішення на новому етапі педагогічної 

діяльності. Розвинуті аналітичні, прогностичні, рефлексивні та інші здібності 

вчителя дозволяють на основі часткових результатів передбачувати та 

прогнозувати результати його творчої професійно-педагогічної діяльності.  

3. Співтворчість педагога з вихованцями, колегами у педагогічному 

процесі заснована на єдності мети у професійній діяльності. Атмосфера 

творчого пошуку в педагогічному та студентському колективах є могутнім 

стимулюючим чинником. Педагог як спеціаліст у певній сфері знань 

упродовж освітнього процесу демонструє вихованцям своє творче ставлення 

до професійної діяльності.  

4. Залежність прояву творчого педагогічного потенціалу педагога від 

методичного та технічного забезпечення освітнього процесу. Стандартне або 

нестандартне навчально-дослідницьке обладнання, технічне забезпечення, 

методична підготовленість педагога та психологічна готовність студентів до 

спільного пошуку характеризують специфіку педагогічної творчості.  

5. Уміння педагога керувати власним емоційно-психологічним станом 

та викликати адекватну поведінку в діяльності студентів; здатність 

організовувати спілкування зі студентами як театральний процес, як діалог, 

не придушуючи ініціативи та винахідливості, створюючи умови для повного 

творчого самовираження та самореалізації. Педагогічна творчість 

здійснюється в умовах відкритості, публічності діяльності, отже, реакція 

аудиторії може стимулювати педагога до імпровізації, розкутості творчого 

пошуку [3; 4].   

Встановлення контакту з аудиторією, ефективна взаємодія зі 

студентами багато в чому залежать від творчого самопочуття педагога. 
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Театральна педагогіка націлена на довільне осмислене управління 

самопочуттям, керовану мобілізацію психофізичних можливостей організму 

через активізацію творчих елементів. До переліку творчих елементів 

належать: увага до об’єкта, органи сприйняття (зір, слух тощо), пам’ять на 

відчуття та створення на її основі образного видіння, уява, здатність до 

взаємодії, логічність та послідовність дій та почуттів, віра та наївність, 

почуття правди, відчуття перспективи дії та думки, почуття ритму, 

чарівність, витримка, м’язова свобода та пластичність, володіння голосом та 

вимова, почуття фрази, уміння впливати словом. Оволодіння цими 

елементами творчості приводить до нормального творчого самопочуття.  

Доцільно звернутися до досвіду інших країн, які використовують 

елементи театральної педагогіки у процесі оволодіння основами педагогічної 

майстерності. Наприклад, чеська педагогічна школа у підготовці 

майбутнього вчителя багато уваги приділяє „біомеханіці‖ (термін В. 

Мейєрхольда) – формуванню координації моторної поведінки, вмінню 

володіти своїм тілом. Кінцеве завдання – цілковито підпорядкувати свою 

моторну поведінку виявленню певного змісту педагогічного впливу, зробити 

його автоматичним. На цьому шляху опрацьовуються вправи на рухову, 

змістовну, емоційну імітацію, на контакт у комплексі міміки, жестів, 

голосових модуляцій, на ритм і відчуття простору, на опрацювання динаміки 

поведінки тощо. Все це робиться для того, щоб педагог міг вільно керувати 

аудиторією, передавати свій досвід, почуття, переконання [2, с. 84].  У своїй 

професійній діяльності педагогові доводиться не тільки випробувати на собі 

різноманітні емоційні впливи, але й самому їх створювати. Він повинен уміти 

пробудити творче самопочуття студентів, уміти створювати особливу 

атмосферу, в такому сенсі його робота є близькою до роботи режисера з 

акторами.  

Педагогові потрібно мати певні режисерські здібності:  

 аналітичні здібності (глибина, критичність, гнучкість, 

самостійність, ініціативність мислення);  
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 подієво-видовищне мислення (здатність до перевтілення, 

конструктивні, композиційні здібності);  

 сугестивні здібності, що дозволяють здійснити емоційно-

вольовий вплив на акторів (студентів) у процесі репетиції (заняття);  

 експресивні здібності (пластика, міміка, жести, мовлення тощо);  

 загальнотворчі здібності (інтелектуальна активність, високий 

рівень саморегуляції особистості) [5, с.24].  

Освоєння елементів режисури націлене на подолання певного кола 

педагогічних проблем, що стосуються методології роботи з навчальним 

матеріалом, побудови та ведення навчального процесу.  

У ситуації, коли система освіти не може більше будуватися на 

принципах примушування, викладачеві потрібно знаходити у змісті 

навчального матеріалу проблемні, актуальні для студента аспекти. Тому 

детальне знайомство з технологією роботи режисера з драматургічним 

матеріалом було б дуже корисним сучасному педагогові. Вигадавши цікавий 

поворот теми, маючи задум заняття, потрібно перевести його на мову дії, 

точно знати, як воно реалізуватиметься у самому навчальному процесі.  

Використання методу зміни рольових позицій (я – глядач, я – діюча 

особа, я – я, я - інший) сприяє розвитку гнучкості студента та викладача, 

мобільному самовизначенню у новій ситуації. Рольовий моделюючий підхід 

дозволить зняти страх перед помилкою у студентів. Опановуючи цей метод, 

педагог навчається „входити‖ у ситуацію вихованця, тим самим уточнюючи 

уявлення про його стан та корегуючи свій вплив.  

Застосування методу дієвого аналізу (переклад головної ідеї на мову 

дії, тобто її розкриття шляхом вирішення ланки проблемних ситуацій) в 

організації навчального процесу дозволяє побудувати логіку, драматургію, 

режисерський план лекції, семінару, практичного заняття, виокремити 

головну подію (таку подію, що визначає мотиви, характер дії та взаємодію її 

учасників), завдання (вольові цілі: 1. Що роблю? 2. Навіщо роблю? 3. Як 

роблю?) та надзавдання (кінцева мета, якої треба досягти, заради досягнення 
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якої застосовані усі дії). Педагог може керувати емоційним планом заняття, 

вчасно змінювати плани дії, враховуючи втомлюваність студентів, 

режисирувати інтригу заняття.  

Подієвий підхід в організації навчального процесу має також важливий 

соціальний аспект. Сучасний світ відрізняється особливою спресованою 

динамікою подій. І людині, щоб вижити та відбутись як особистості у цій 

ситуації, потрібно дуже швидко орієнтуватися у низці подій, вміти виходити 

з них та утягуватися у їх течію, вміти самому створювати подію. Оволодіння 

методами театральної педагогіки дозволяє педагогові вирішити одну з 

головних проблем – знаходження балансу між свободою та правилом – 

шляхом побудови освітнього процесу як режисерської гри.  

Педагог стає художником, коли створює, він і автор, і виконавець. Але 

цими якостями повинен оволодіти й учень. Педагог створює, провокує 

ситуацію, диригує, відкриває у студентів суб’єкта, дає можливості для 

самореалізації, самоствердження, самодіяльності.   

Висновки і перспективи подальших розвідок в даному напрямі. 

Сучасна педагогіка з дидактичної, націленої на передавання певної суми 

знань з опертям на пам’ять, стає педагогікою динамічною, такою, що сприяє 

розвитку самостійного та творчого мислення, тренуванню підвищеної 

чутливості, розвитку індивідуальності. Основні принципи динамічної 

педагогіки збігаються з принципами театральної, як однієї з найбільш 

творчих за своєю природою. Акторсько-режисерська та педагогічна 

діяльність –  не просто різновиди одного й того ж, необхідно усвідомлювати 

специфічність кожного виду праці. Головна небезпека навчання педагогів 

елементам акторсько-режисерського мистецтва – у можливому 

культивуванні награності та нещирої поведінки вчителя. Педагогові 

необхідно розвивати вміння не стільки подавати себе, демонструвати свою 

педагогічну майстерність, скільки бачити себе та інших, розвивати емпатію 

та рефлексію. Тому метою запозичення елементів театральної педагогіки у 

професійній підготовці вчителя є виховання не актора з якостями педагога, а 
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педагога з якостями актора, які будуть використовуватися залежно від 

педагогічних цілей.  

Тільки педагог з якостями артистичної особистості, з багатством 

особистісних проявів та природністю, свободою, красою та витонченістю 

рішень може самоствердитись у досвіді учнів, сформувати мотиваційно-

ціннісне ставлення до змісту освіти та передати досвід попередніх поколінь 

відповідними засобами. Це безпосередньо пов’язано з переходом від функцій 

„передавача знань‖ до функцій „вчителя життя‖, „актуалізатора розвитку‖.  

Педагог, який працює відповідно до психотехніки школи переживання, 

відкритий для студентів, готовий до співгри, співтворчості, викликає довіру 

учасників навчального процесу. За словами відомого музиканта Д. Ойстраха, 

серце + голова + майстерність дорівнює творчості. І все це необхідно 

професіоналові не лише заради створення гармонічного синтезу в мистецтві 

або в освіті, але й у житті в цілому.  
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ДІАЛОГ 

І. І. Гайдаржи 

старший викладач кафедри  

Органічних і фармацевтичних технологій  

 

Постановка проблеми та її зв’язок з основними науковими 

напрямками. Педагогічне спілкування - сукупність засобів і методів, що 

забезпечують реалізацію цілей і завдань виховання і навчання і визначають 

характер взаємодії педагога і учнів. 

Педагогічне спілкування - специфічна форма спілкування, що має свої 

особливості, і в той же час підкоряється загальним психологічним 

закономірностям, властивим спілкуванню як формі взаємодії людини з 

іншими людьми, що включає комунікативний, інтерактивний і перцептивний 

компоненти.  

Чи буде педагогічне спілкування оптимальним, залежить від педагога, 

від рівня його педагогічної майстерності та комунікативної культури.  

Аналіз публікацій з проблеми. Для встановлення позитивних взаємин 

з учнями викладач повинен проявляти доброзичливість і повагу до кожного з 

учасників навчального процесу, бути причетним до перемог і поразок, 

успіхів і помилок учнів, співпереживати їм.  

Процес спілкування викладача з учнями може відбуватися в двох 

крайніх варіантах:  

1) взаєморозуміння, злагодженість виконання навчальної діяльності, 

розвиток здатності прогнозувати поведінку один одного  

2) розлад, відчуженість, нездатність зрозуміти і передбачати поведінку 

один одного, поява конфліктів.  

Під час педагогічного спілкування викладач здійснює керівництво 

учнями. Можна виділити шість основних стилів керівництва викладачем 

учнями:  
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- автократичний (самовладний стиль керівництва), коли викладач 

здійснює одноосібне управління колективом учнів, не дозволяючи їм 

висловлювати свої погляди і критичні зауваження, педагог послідовно 

пред’являє до учнів вимоги та здійснює жорсткий контроль за їх виконанням;  

- авторитарний (владний) стиль керівництва характеризується 

вираженою владністю, директивністю дій, єдиноначальністю в прийнятті 

рішень, систематичним контролем за діями учнів. Процес спілкування 

виявляється жорстко регламентованим, загнаним в формально-офіційні 

рамки. Чітко розрізняються ролі: педагог - вихованець, якого навчають. Ідеал 

останніх – дисциплінований виконавець. При цьому стилі викладач допускає 

можливість для учнів брати участь в обговоренні питань навчальної або 

колективного життя, але рішення, в кінцевому рахунку, приймає викладач 

відповідно до своїх налаштувань;  

- демократичний стиль характеризується словами «спільна 

творчість» і «дружнє ставлення». Діяльнісно-діалогова схема цього 

спілкування ставить педагога і учня в паритетне становище, коли ставляться 

загальні цілі і спільними зусиллями знаходяться рішення. В його основі 

лежить щирий інтерес до особистості партнера по спілкуванню, до аудиторії 

в цілому, шанобливе ставлення до кожного, відкритість контактам. Найбільш 

переважні такі якості, як самостійність, ініціативність, творчий підхід до 

справи. Цей стиль передбачає увагу і врахування викладачем думок учнів, він 

прагне зрозуміти їх, переконати, а не наказувати, веде діалогічне спілкування 

на рівних;  

- стиль ігнорування характеризується тим, що викладач прагне, 

якомога менше втручатися в життєдіяльність учнів, практично усувається від 

керівництва ними, обмежуючись формальним виконанням обов’язків 

передачі навчальної та адміністративної інформації;  

- конформний стиль проявляється в тому випадку, коли викладач 

усувається від керівництва групою учнів або йде на поводу їх бажань;  
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- непослідовний, алогічний стиль - викладач в залежності від 

зовнішніх обставин і власного емоційного стану здійснює будь-який з 

названих стилів керівництва, що веде до дезорганізації і ситуативності 

системи взаємин викладача з учнями, до появи конфліктних ситуацій [1].  

Найчастіше в педагогічній практиці спостерігається поєднання стилів в 

тій чи іншій пропорції, коли домінує один з них.  

З числа розроблених в останні роки за кордоном класифікацій стилів 

педагогічного спілкування цікавою видається типологія професійних позицій 

вчителів, запропонована М. Таленом [2].  

Модель I – «Сократ». Це вчитель з репутацією любителя суперечок і 

дискусій, навмисно їх провокує на заняттях. Йому властиві індивідуалізм, 

несистематичність в навчальному процесі через постійну конфронтацію; учні 

посилюють захист власних позицій, вчаться їх відстоювати.  

Модель II – «Керівник групової дискусії». Головним в навчально-

виховному процесі вважає досягнення згоди і встановлення співпраці між 

учнями, відводячи собі роль посередника, для якого пошук демократичного 

згоди важливіший за результат дискусії.  

Модель III –«Майстер». Учитель виступає як зразок для наслідування, 

що підлягає безумовному копіюваню і перш за все не стільки в навчальному 

процесі, скільки у ставленні до життя взагалі.  

Модель IV – «Генерал». Уникає будь-якої двозначності, підкреслено 

вимогливий, жорстко домагається слухняності, так як вважає, що завжди і у 

всьому правий, а учень, як армійський новобранець, повинен беззаперечно 

підкорятися віддається наказам. За даними автора типології, цей стиль 

найбільш поширений, ніж всі разом узяті, в педагогічній практиці.  

Модель V –«Менеджер». Стиль, що набув поширення в радикально 

орієнтованих школах і пов’язаний з атмосферою ефективної діяльності класу, 

заохоченням їх ініціативи і самостійності. Учитель прагне до обговорення з 

кожним учнем сенсу розв’язуваної задачі, якісному контролю і оцінки 

кінцевого результату.  
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Модель VI – «Тренер». Атмосфера спілкування в класі пронизана 

духом корпоративності. Учні в даному випадку подібні гравцям однієї 

команди, де кожен окремо не важливий як індивідуальність, але всі разом 

вони можуть багато чого. Вчителю відводиться роль натхненника групових 

зусиль, для якого головне - кінцевий результат, блискучий успіх, перемога.  

Модель VII – «Гід». Втілений образ ходячою енциклопедії. 

Лаконічний, точний, стриманий. Відповіді на всі питання йому відомі 

заздалегідь, як і самі питання. Технічно бездоганний і саме тому часто 

відверто нудний.  

М. Тален спеціально вказує на підставу, закладену в типологізацію, – 

вибір ролі педагогом на підставі власних потреб, а не потреб учнів. [2] 

Функцій взаємодії суб’єктів педагогічного процесу при 

оптимальному педагогічному спілкуванні 

Існує шість основних функцій взаємодії суб’єктів педагогічного 

процесу при оптимальному педагогічному спілкуванні:  

• конструктивна – педагогічна взаємодія викладача і учня під час 

обговорення і роз’яснення змісту знань і практичної значущості по предмету;  

• організаційна – організація спільної навчальної діяльності викладача і 

учня, взаємної особистісної інформованості та спільної відповідальності за 

успіхи навчально-виховної діяльності;  

• комунікативно-стимулююча – поєднання різних форм навчально-

пізнавальної діяльності (індивідуальної, груповий, фронтальний), організація 

взаємодопомоги з метою педагогічного співробітництва; обізнаність учнів з 

тим, що вони повинні дізнатися, зрозуміти на занятті, чому навчитися;  

• інформаційно-навчальна – показ зв’язку навчального предмета з 

виробництвом для правильного світорозуміння і орієнтації учня в події 

суспільного життя; рухливість рівня інформаційної ємності навчальних 

занять і її повнота в поєднанні з емоційним викладом навчального матеріалу, 

опорою на наочно-чуттєву сферу учнів;  
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• емоційно-коригуюча – реалізація в процесі навчання принципів 

«відкритих перспектив» і «переможного» навчання в ході зміни видів 

навчальної діяльності; довірчого спілкування між викладачем і учням;  

• контрольно-оцінна – організація взаємоконтролю навчає і 

навчається, спільне підведення підсумків і оцінка самоконтролем і 

самооцінкою [3].  

Тепер розглянемо педагогічний діалог та його переваги перед 

монологічним спілкуванням під час навчального процесу. Спочатку дамо 

визначення поняттю «діалог».  

Діалог виникає у процесі комунікації двох або кількох осіб, коли 

репліка-стимул спонукає співрозмовника до відповіді або дії, а репліка-

реакція звучить у відповідь. Так завдяки постійній зміні ролей відбувається 

процес взаємного спілкування. Умовою здійснення діалогу є безпосередній 

контакт співрозмовників, кожен з яких почергово слухає (сприймає), 

говорить. Зберігаючи у внутрішньому мовленні початок розмови (зміст 

попередніх реплік), кожен співрозмовник у внутрішньому мовленні планує 

смисл наступної репліки, основну тезу спілкування, логічно рухаючись до 

мети. 

Діалогічне педагогічне спілкування є типом професійного спілкування, 

що відповідає критеріям діалогу, забезпечує суб’єкт-суб’єктний принцип 

взаємодії педагога та учнів. 

Педагогічний діалог – дія в педагогічному процесі, яка дає змогу 

кожному партнерові самовиразитись у спілкуванні. 

Педагогічний діалог характеризують відвертість, гуманність, 

толерантність, доброзичливість, спільне бачення суб’єктами взаємодії 

ситуації, взаємна спрямованість на розв’язання проблеми, активність, за якої 

кожен не тільки відчуває вплив, а й сам впливає на іншого співрозмовника, 

готовність прийняти точку зору іншого тощо, рівність психологічних позицій 

учителя й учнів, взаєморозуміння, проникнення у світ один одного, 

граматична неповнота речень, використання простих синтаксичних 
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конструкцій. Здійснення діалогу можливе за наявності ціннісного його 

предмета, особистісно і життєво важливих проблем, розриву у знаннях, 

потреби у спілкуванні [3]. 

Діалог дає змогу висловитися, викласти свою думку. Його репліки 

враховують слова, позицію співрозмовника і є реакцією на них. У ньому 

суб’єкт впливу (педагог) завжди реалізує свою індивідуальну, особистісну 

позицію, водночас він повинен з повагою ставитися до думки учня (учнів), за 

необхідності вносити корективи у власну позицію. За таких умов учень 

реально стає повноцінним суб’єктом педагогічної діяльності. 

Залежно від орієнтації (особистісна чи рольова), взаємозвернення 

(відкрите чи закрите), активності учасників педагогічне спілкування може 

розвиватися за двома основними типами: як діалогічне або монологічне. У 

монологічному спілкуванні відбувається поляризація за активністю: одні 

інструктують, наказують, диктують, інші - пасивно сприймають цей вплив; у 

діалогічному – активні всі, хто бере участь у конструктивному 

співробітництві.  

Порівняння молоногічного та діалогічного спілкування наведено в 

таблиці 1.  

Таблиця 1.  

Порівняння монологічного та діалогічного спілкування 

 

Монологічне спілкування Діалогічне спілкування 

Статусне домінування, 

«суб’єкт-об’єктні» відносини 

Егоцентризм, зосередження на 

власних потребах, цілях і завданнях 

Примус учнів за допомогою 

прихованого маніпулювання або 

відкритої агресії 

Особистісна рівність, «суб’єкт-

суб’єктні» стосунки 

Центрація не тільки на власні 

потреби, а й на потреби учнів, їх 

конвергенція 

Накопичення потенціалу згоди і 

співпраці 
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Догматизм, понадособистісна 

трансляція норм і знань, що 

підлягають беззастережному 

копіювання і засвоєнню 

Ригідність і стереотипність 

методів і прийомів впливу. 

Переважання дисциплінарних 

прийомів 

Суб’єктивізм і жорстка 

поляризація оцінок, вузький спектр 

критеріїв оцінки 

Свобода дискусії, передача норм і 

знань як особистісно пережитого 

досвіду, що вимагає індивідуального 

осмислення 

Прагнення до творчості, 

особистісного і професійного 

зростання, імпровізаційність, 

експериментування. Переважання 

прийомів, які організовують самостійну 

діяльність учнів 

Прагнення до об’єктивного 

контролю результатів діяльності учнів, 

індивідуального підходу і врахування 

полімотивованості їх вчинків 

 

Монологічне спілкування руйнує можливість спільної взаємодії, 

етично повноцінного спілкування педагога і учнів і проходить через «зриви» 

в конфліктних ситуаціях, спроби їх подолання за допомогою прихованого 

маніпулювання і на завершення приводить педагога до утвердження своєї і 

тільки своєї точки зору в авторитарному монолозі. 

Діалогічне спілкування спрямоване на встановлення відносин 

співробітництва – спочатку через «підлаштування» до партнера по 

спілкуванню, безкорисливо-альтруїстичне зосередження на ньому і потім 

висхідну до безоціночного прийняття його, визнання принципової рівності 

особистісних (а не статусних) позицій педагога і учня, їх рівноцінності в 

довірчому діалозі і спільну творчість [2]. 

Учитель нерідко вдається саме до авторитарних вказівок, настанов, 

пояснень. За цих умов спілкування може бути зведене до одноголосся 

педагога. Діалог передбачає багатоголосся, поліфонію думок, висловлювань, 

дій усіх його учасників.  
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Основні функції педагогічного діалогу полягають у передаванні 

інформації, соціального досвіду, культурної спадщини людства і конкретного 

оточення адекватними засобами, в результаті чого й формується певний 

світогляд; у регулюванні стосунків, формуванні взаєморозуміння як 

результату комунікації; забезпеченні саморегуляції та саморозвитку 

особистості на основі ―діалогу з собою‖ (рефлексивна функція), прийнятті 

вчителем учня як цінності, орієнтації на його неповторність тощо [4].  

Провідна роль в організації діалогу належить педагогу, який має бути 

підготовленим, зацікавленим у результатах взаємодії з учнями. Педагог може 

бути орієнтований на особистість (суб’єктність) учня, але при цьому він 

навчає, а учень вчиться. Рівновага партнерів педагогічного діалогу зумовлена 

зацікавленістю обох сторін, кожна з яких усвідомлює інтерес у 

співрозмовникові. Проте межі діалогу в партнерстві ―вчитель – учень‖ 

визначає вчитель. Такі партнери стають співробітниками, але з різними 

знаннями, досвідом, цілями діалогу. 

Технологія організації діалогу передбачає уявлення комунікативної 

ситуації (Де відбувається діалог? Хто партнер у діалозі? Яка мета діалогу?). 

Особа, яка вступає в діалог, має потребу щось з’ясувати, повідомити, 

переконати, до чогось спонукати. Мотив спричинює найрізноманітніші вияви 

спілкування: запитання – відповідь, прохання – згода (відмова), пропозиція – 

згода (незгода) тощо.  

Зорієнтувавшись у комунікативній ситуації, вчитель планує своє 

висловлення, тобто продумує його тему, основну думку, форму і стиль. 

Схему комунікативної ситуації подано на рисунку 1. 

Педагогічне спілкування має ознаки діалогічності, якщо воно 

відповідає таким критеріям: 

1. Визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіра між 

партнерами. Це передбачає визнання активної ролі, реальної участі учня в 

процесі комунікації. За таких обставин учитель та учень діють як партнери, 
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спільно організовуючи пошук, діяльність, аналізуючи і виправляючи 

помилки. 

 

 

 

Рисунок 1. Комунікативна ситуація 

 

Педагог не зводить своїх дій до оцінювання поведінки учня, вказівок на 

необхідність і способи її поліпшення. Він надає учневі інформацію про це, а 

той оцінює свої дії. Йдеться не про усунення оцінного судження, а про зміну 

його авторства, що забезпечує співробітництво, рівність та активність обох 

сторін. 

У педагогічному діалозі вчитель обирає позицію співрозмовника, який, 

будучи джерелом інформації, лідером спілкування, не лише визнає право 
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учня на помилки, на власне ставлення до діяльності як партнера у 

спілкуванні, а й стимулює його самостійність у судженнях. Він повинен 

вміло реалізовувати суб’єкт-суб’єктні стосунки, забезпечуючи двобічну 

активність у взаємодії; цілеспрямовано передавати ініціативу 

співрозмовникові, викликати його спонтанні реакції; дбати про єдність 

учасників діалогу, знаходячи спільне поле взаємодії і створюючи почуття 

―ми‖; орієнтуватися на відповіді співрозмовника, продовжувати його думки, 

а не відкидати їх; доцільно застосовувати поради, активізуючи зацікавленість 

учнів у них. У процесі діалогу він має змогу формувати етичне, духовне в 

поведінці й спілкуванні учнів, розвивати їх смак до слова, жесту, міміки, 

інтонації. 

2. Зосередженість педагога на співрозмовникові та взаємовплив їх 

поглядів. Особистісна рівність у діалогічному спілкуванні передбачає різні 

позиції його учасників. Учень перебуває в колі своїх потреб, діє задля їх 

задоволення (намагання самоутвердитися, пізнати нове тощо), учитель 

зосереджує свої зусилля на потребах учня. За такого спілкування в центр 

його уваги потрапляє особа співрозмовника, його мета, мотиви, кут зору, 

рівень підготовки до діяльності [4]. 

В організації діалогу важливе використання прийомів атракції (лат. 

attrahere – приваблювати), які передбачають легке сприйняття позиції 

людини, до якої сформувалося емоційно позитивне ставлення (почуття 

симпатії, дружби, любові). Завоюванню симпатії сприяють: використання 

прийому ―власного імені‖ (звучання його підсвідомо викликає приємні 

емоції, свідчить про повагу до особистості); привітна, щира усмішка 

(підбадьорення, заохочення, розуміння) як сигнал партнерові по спілкуванню 

(―я твій друг‖); приховування негативних емоцій, навіть обґрунтованих; 

використання механізмів навіювання (переконання) з метою формування у 

співрозмовника віри у свої сили, впевненості у наявності позитивних рис 

(прийом компліменту); терпляче співчутливе вислуховування 
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співрозмовника, що дає йому змогу задовольнити потребу в самовираженні, 

формує позитивне ставлення до вчителя. 

Зосередженість на співрозмовникові передбачає готовність змінювати 

свої наміри, думки відповідно до зустрічних реакцій. Уважний до реакції 

дитини вчитель досягає взаємодії в площині її інтересів, пропонує шляхи 

розв’язання її проблем. Не менш важлива при цьому уява, яка дає змогу 

побачити себе на місці співрозмовника, з’ясувати, наскільки зрозумілим буде 

для нього сказане. Уміння бачити ситуацію очима дитини є важливою рисою 

педагога. В її формуванні велике значення має інтуїція — здатність бачити 

особливості іншої людини через безпосереднє споглядання, без логічної 

аргументації [4].  

Процес міжособистісного розуміння значною мірою реалізується в 

емоційній сфері, оскільки почуття, співчуття і співпереживання допомагають 

адекватніше розуміти інших людей. Уміння сприйняти почуття іншого як 

власні, здатність до емоційного відгуку – необхідний компонент 

педагогічного спілкування і специфічний засіб пізнання людини людиною. 

Діалог має відбуватися в гуманній формі, коли вчитель, спілкуючись із учнем 

як із суб’єктом, намагається зрозуміти його, розібратися і прийняти його 

позицію, пояснити йому свою. 

3. Персоніфікована манера висловлювання (―Я вважаю‖, ―Я гадаю‖, ―Я 

хочу порадитися з вами‖). Згідно з її вимогами діалог повинен мати відкриту 

позицію, що передбачає виклад інформації від першої особи, звертання 

педагога та учнів до особистого досвіду, висловлення не лише думки, а й 

ставлення до неї, що разом з іншими чинниками зумовлює взаємодію. 

4. Поліфонія взаємодії. Це означає, що кожен учасник комунікації 

повинен мати змогу викласти власну позицію, шукати рішення у процесі 

взаємодії з урахуванням усіх думок. За таких умов неможливе монологічне 

спілкування, яке репрезентує лише думку вчителя. В індивідуальній бесіді з 

учнем поліфонія реалізується у формі розвиваючої допомоги, надавши яку 
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вчитель не розв’язує його проблеми, а відкриває учневі простір для власних 

зусиль, праці душі. 

5. Двоплановість позиції педагога в спілкуванні. Під час спілкування 

педагог веде діалог не лише з партнером, а й із собою (внутрішній), аналізує 

ефективність втілення власного задуму, що сприяє збереженню його 

ініціативи під час спілкування. 

При розв’язанні навчальних завдань педагогічний діалог дає вчителю 

змогу забезпечити реальний психологічний контакт з учнями, формувати їх 

позитивну мотивацію навчання, створювати обстановку колективного 

пізнавального пошуку; при розв’язанні виховних завдань — налагоджує 

виховні та педагогічні відносини, психологічний контакт між учителем та 

учнями, формує міжособистісні відносини. Завдяки діалогу створюються 

ситуації, які стимулюють самоосвіту і самовиховання особистості, долаються 

соціально-психологічні фактори, що стримують розвиток особистості у 

процесі спілкування (скутість, сором’язливість, невпевненість), здійснюється 

соціально-психологічна корекція її розвитку і становлення найважливіших 

особистісних якостей, розвиток мовлення й мислення [3]. 

Діалогічність спілкування з учнями ґрунтується на педагогічному 

оптимізмі, відкритості, щирості і природності у спілкуванні, сприйнятті учнів 

як партнерів, прагненні до взаєморозуміння і співробітництва. Діалог, у 

процесі якого відбувається обмін не тільки знаннями, але й особистісними 

смислами, співпраця і співтворчість, забезпечує гуманістичний, 

демократичний стиль спілкування у системі ―учитель – учень‖. 

Ефективний педагогічний діалог пов’язаний з необхідністю долання 

бар’єрів діалогічної взаємодії – перешкод, що заважають реалізації діалогу 

між партнерами. Серед них розрізняють: 

– ситуаційні бар’єри діалогічної взаємодії (відокремленість партнерів у 

просторі); 

– контрсугестивні бар’єри діалогічної взаємодії (недовіра, 

егоцентризм); 
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– тезаурусні бар’єри діалогічної взаємодії (безкультурність, низький 

рівень інтелектуального розвитку); 

– інтеракційні бар’єри діалогічної взаємодії (невміння планувати й 

організовувати колективну взаємодію);  

– бар’єри сприйняття в спілкуванні.  

До бар’єрів сприйняття в спілкуванні слід віднести:  

Ефект ореолу - поширення загального оцінного враження про людину 

на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки. Раніше 

склалося уявлення заважає по-справжньому зрозуміти людину. 

Ефект першого враження – обумовленість сприйняття і оцінювання 

людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим. 

Ефект первинності – надання великого значення при сприйманні та 

оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка 

надійшла раніше. 

Ефект новизни – надання великого значення більш пізньої інформації 

при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини. 

Ефект проекції – приписування своїх позитивних якостей приємним 

вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним. 

Ефект стереотипізації – використання в процесі міжособистісного 

сприйняття сталого образу людини. Призводить до спрощення в пізнанні 

людини, побудови неточного образу іншої, до виникнення упередження [5].  

Подолання їх потребує відповідної готовності, старань педагога. 

Складніше піддаються подоланню бар’єри, що залежать від якостей 

особистості, особливо контрсугестивні (недовіра, егоцентризм, антигуманний 

світогляд, відсутність почуття гумору). Досить складними у подоланні є 

тезаурусні бар’єри, в яких виражаються низький рівень інтелектуального 

розвитку, відсутність навичок творчої діяльності та ін. [4]  

Висновки: 
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1. Діалогічне педагогічне спілкування сприяє творчості, 

особистісному і професійному зростанню учнів, формує навички 

самостійного навчання. 

2. В процесі діалогу вчителю необхідно зосередитися на 

особистості співрозмовника, розуміти його точку зору. 

3. Стиль керівництва учнями вчитель обирає, залежно від 

поставлених завдань, а також індивідуальних особливостей учнів, але при 

цьому  уникає непослідовного стилю керівництва. 

Рекомендації: 

Враховуючи вищенаведене, можна дати такі рекомендації щодо 

педагогічного спілкування під час навчального процесу:  

1. Слід оволодіти технологією організації педагогічного діалогу 

(розвинути в собі вміння оцінювати комунікативну ситуацію). 

2. Необхідно пам’ятати про існуючі бар’єру сприйняття в 

педагогічному спілкуванні і вміти їх долати. 

3. У процесі спілкування з учнями слід створювати доброзичливу 

атмосферу, стимулювати їхню творчу діяльність і відстоювання власних 

позицій, але не дозволяти їм бачити в собі однолітка. 
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ПРИРОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТАЛАНТА В АСПЕКТЕ 

ПОСТНЕКЛАССИКИ 

Гончарова О.Е., 

кафедра автомобильного транспорта 

 

Образование – все, что остается после того, как забывается все выученное в школе 

 Альберт Эйнштейн 

 

"Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я запомню,  

вовлеки меня – и я пойму".  

Древняя китайская мудрость 

Современный этап развития общества характеризуется 

стремительными переменами, сложными и противоречивыми процессами. 

Одна из существенных особенностей современного периода жизни общества, 

особо значимая для системы высшего образования как социального 

института и способа социализации человека – это резкое увеличение 

скорости информационных процессов. Речь идет об изменении параметров 

информационной среды как специфической среды обитания человека. С 

одной стороны, это относится к обществу как социально-информационной 

макросреде, с другой – к личности, к внутреннему, внутрипсихическому 

миру человека. Новые условия требуют от человека другого стиля жизни, 

нового стиля мышления. Выдающийся американский философ, социолог и 

футуролог Элвин Тоффлер (1928-2016), один из авторов концепции 

постиндустриального общества предупреждал о новых сложностях, 

социальных конфликтах и глобальных проблемах, с которыми столкнѐтся 

человечество на стыке XX и XXI веков. В его основных работах проводится 

тезис о том, что человечество переходит к новой технологической революции 

(сверхиндустриальной), то есть на смену первой волне (аграрное общество) и 

второй (индустриальное общество) приходит новая, ведущая к созданию 

информационного общества [1]. Формирование нового способа жизни, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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кардинальная смена стиля и смысла человеческой жизни, концепция 

непрерывного образования в течении всей жизни ставят целью системы 

образования НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ. Акцент образования смещается с 

запоминания и заучивания определенного материала на создание знаний из 

имеющихся. 

Постановка проблемы. На рубеже ХХ-ХХІ столетий украинская и 

российская системы образования оказались включѐнными в сложные 

процессы экономических, социальных, политических и культурных 

трансформаций, связанных как с переходом к демократическим формам 

жизни и управления, так и с включением в глобальные структуры: 

финансово-экономические, политические, информационные. Сложные 

задачи реформирования образования невозможно решить без теоретического 

и, прежде всего, философского осмысления вызовов информационной эпохи. 

Переосмысливаются ключевые понятия содержания образования, роли 

педагога, изменения стиля мышления, формирования национальной модели 

университетского образования [2]. 

Это даѐт нам понимание того, что стратегической целью отечественной 

образовательной деятельности на этом переходном этапе является изменение 

образовательной парадигмы, что невозможно осуществить без привлечения 

огромного методологического потенциала постнеклассической науки, 

становящейся новой картины мира, ядром которой является синергетика. 

Внедряя термин синергетика, Герман Хакен вложил в него две сущности. 

«Первая – теория возникновения новых качеств у целого, составленного из 

взаимодействующих объектов. Вторая – подход, который требует для своей 

разработки сотрудничества специалистов разных отраслей – 

междисциплинарность» [3]. Термин «междисциплинарность» определяет 

специфику синергетики и представляет собой полную противоположность 

дисциплинарному подходу. Если дисциплинарные исследования 

ориентируются на предмет, то междисциплинарные – на отношения, связи, 

взаимодействия, и вводится понятие – мерности. 
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Современная наука предлагает для исследования сложных систем, 

которой является система образования, педагогика синергетический подход, в 

котором основным является принцип самоорганизации. 

Целью статьи является прояснение методологических возможностей 

синергетики в применении к современной теории и практике образования. 

Одним из путей достижения этой цели является процесс постановки 

жизненно важных для образования вопросов и попыток ответить на них, 

опираясь на синергетический подход, на принципы, понятия, методы 

синергетики, вырабатываемые ею когнитивные модели. ЧЕМУ УЧИТЬСЯ? 

КАК УЧИТЬСЯ? КТО УЧИТЕЛЬ? И вообще: Насколько востребованы в 

нашем обществе образование и образованный человек? А талантливый 

педагог? Насколько созидательно, креативно наше общество, заинтересовано 

ли оно в том, чтобы образование стало инновационным по своей сути, чтобы 

оно наполнилось новым содержанием и новыми ценностями? То есть 

насколько наше общество способно адекватно отвечать на вызовы эпохи 

знаний? К сожалению, иногда кажется, что система образования и 

перспективы еѐ модернизации интересуют только научно-педагогическое 

сообщество. Вопросов больше, чем ответов. 

Результаты исследования. Для решения поставленных вопросов 

предлагается использовать постнеклассическую методологию. Источником 

идеи постнеклассики является понятие постнеклассической науки, 

предложенное в 1989 г. В.С. Степиным в связи с ограниченностью 

классических и неклассических методологических средств исследования 

сложных саморазвивающихся систем в естественных, гуманитарных и 

социальных науках [4, 5]. Этот тип системных объектов характеризуется 

развитием, в ходе которого происходит переход от одного вида 

саморегуляции к другому посредством фазового перехода, который 

характеризуется состоянием динамического хаоса. Сложные 

саморазвивающиеся и самоорганизующиеся системы характеризуются 

открытостью, обменом веществом, энергией и информацией с внешней 
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средой. К таким системам следует отнести все сложные развивающиеся 

системы, как природные, так и технические и социогуманитарные, к ним 

естественно принадлежит и педагогика, и образование, мозг, психика, 

экология, природная и социальная среды, человек, мышление, системы 

современного проектирования и др. Специфика осмысления таких сложных 

систем определяет стратегию постнеклассической науки, отличительными 

чертами которой являются: 1) изменение категориальной сетки «часть–

целое» – не просто изменение системного качества целого в ходе развития, а 

изменение видов системной целостности по мере развития систем; 

2) понимание объектов как процессов взаимодействия; 3) дополнение 

целевой причинности идеей направленности развития; 4) наращивание 

системой новых уровней организации сопровождается изменением ее 

внутреннего пространства-времени; 5) междисциплинарный подход; 

6) человекоразмерность (гуманитарная составляющая) и человекомерность 

(учет общезначимых ценностей и универсалий культуры); 7) понимание 

научного познания как особого компонента культуры и социальной жизни, 

детерминированного еѐ базисными ценностями [6]. 

Постнеклассический этап развития науки принес новый диалог 

человека с природой. Его естественнонаучная и философская экспликация 

нашла отражение в книге физико-химика И. Пригожина и философа 

И. Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой». В 

основе этого диалога лежит парадигма самоорганизации. Она приводит 

также к новому диалогу человека с самим собой и с другими людьми. Такой 

диалог, связанный с нелинейной ситуацией, с неопределенностью, ситуацией 

бифуркации путей эволюции и возможностью выбора, называют нелинейным 

диалогом [7]. 

Постнеклассическая наука предполагает становление принципиально 

нового субъекта – субъекта становящегося в контексте исторического, 

открытого и развивающегося диалога с культурой [8]. Смена «субъекта 

познающего» «субъектом интерпретирующим», который не столько 
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открывает мир, сколько создает его благодаря своим интерпретативным 

способностям, что кардинально повышает уровень ответственности 

«человека обучающегося». Ясно, что подобные ориентиры предполагают 

радикальную трансформацию всей системы образования (его целей, 

функций, структуры и организации) [9, 10]. Ясно также, что такая 

трансформация – дело долгосрочной перспективы, а в краткосрочной 

перспективе нас ожидает мощное сопротивление постнеклассической 

междисциплинарности со стороны блюстителей дисциплинарной чистоты и 

охранников защитного пояса дисциплинарных границ, а также сторонников 

идеи образования как услуги на рынке труда, требующего 

узкоспециализированного, прагматического знания. 

Одним из основных постулатов синергетики является утверждение, что 

развитие сложного объекта это саморазвитие, то есть процесс 

детерминированный изнутри, а не извне. Сложным системам НЕЛЬЗЯ 

навязывать пути развития, можно только малыми воздействиями 

способствовать реализации собственных тенденций развития этой системы, 

но также допускать возможность существования зон, свободных от контроля 

сверху, т.е. непредсказуемых. Основной принцип – принцип самоорганизации. 

Исследователь Добронравова Ирина Серафимовна, доктор 

философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и 

методологии науки Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко, Президент Украинского Синергетического общества, член 

редколлегии журнала «Філософія освіти» (Киев) отмечает две возможности, 

которые открывает синергетическая методология перед образованием: 

1) понимание образования как становление человека; 2) выработка на основе 

синергетических знаний конкретных приѐмов, превращающих 

организованный извне учебный процесс в процесс самоорганизации. А 

становление нового целого – это и есть самоорганизация, являющаяся 

предметом синергетики. Это позволяет перейти от метафорических 

альтернатив в понимании ученика как сосуда, который надо наполнить, или 



34 
 

факела, который надлежит зажечь, к более конструктивному его пониманию 

как самоорганизации. Тогда обучение и воспитание перестанут пониматься 

как формирование человека в соответствии с социальным заказом. Создание 

условий для самоорганизации ученика как субъекта образования, которое 

теперь понимается как самообразование – вот непростая задача практической 

философии образования, способной апеллировать и к синергетической 

методологии [2].  

Основной задачей современных наук о человеке (в первую очередь 

психологии и педагогики) должно стать ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЯ 

МЫШЛЕНИЯ на НЕЛИНЕЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ [11] тех людей, от которых в 

первую очередь зависит будущее. 

Что понимается под изменением стиля мышления? 

* Переход на уровень законов исследования ЦЕЛОГО, а не его частей. 

* Учет сложных связей, существующих в ЦЕЛОМ и понимание того, 

что ЦЕЛОЕ не является простой суммой слагаемых частей. 

* Не противопоставление «человеческой» (исторической) сферы 

материальному миру, в котором человек живет, а органическое единство 

мира и Человека в этом мире. 

Таким образом, сегодня речь идет о критическом пересмотре целей, 

методов, теоретико-познавательных установок педагогики, всего 

педагогического мировоззрения. 

Известный французский философ и социолог, основатель и директор 

Центра трансдисциплинарных исследований при Национальном центре 

научных исследований в Париже Эдгар Морен написал работу «Образование 

в будущем: семь неотложных задач». Данная уникальная и очень актуальная 

для современной системы высшего отечественного образования работа была 

издана как документ ЮНЕСКО, посвященный модернизации образования 

всех уровней, и переведена на многие языки мира. 

«Образование в будущем, – отмечает Эдгар Морен, – должно 

столкнуться с проблемой двух типов: заблуждения и иллюзии. Самым 
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большим заблуждением было бы недооценивать проблему заблуждения, а 

самой большой иллюзией было бы недооценивать проблему иллюзии. 

Признание заблуждения и иллюзии тем более трудно, поскольку 

заблуждение и иллюзия отнюдь не считают себя таковыми» [12]. 

Э. Морен также отмечает парадоксальность современного общества, в 

котором существующая система знаний в том виде, в котором она вкраплена 

в наш разум, ведет к серьѐзному незнанию. Необходима реформа знания, а 

значит и реформа мышления. По его мнению, человек научился оперировать 

большими объемами информации, но при этом недостаточно развил 

способность ее осмысливать, помещать в контекст, интегрировать в целое, 

которое высвечивает ее смысл. Знание, разделенное, раздробленное на 

дисциплины, разрывает сложную структуру реальности и становится 

причиной глобального непонимания, обрекая на неэффективность 

человеческие действия. На смену разделительному мышлению, 

формирующему одномерное видение мира, должно прийти мышление 

связывания – знаний между собой, части с целым, а целого с частями, 

постигающее единство глобального и локального. Такое мышление способно 

принять вызов сложной реальности, увидеть взаимодействия и 

взаимозависимости, многомерные явления, солидарные и одновременно 

конфликтные реалии [13].  

Э. Морен определят такое мышление как сложное. Жить в сложном 

мире, понимать цели и результаты своих действий человек способен в том 

случае, если он научится осмысливать сложность, взаимодействовать и 

управлять ею. В обществе знаний это задача не столько науки и образования, 

сколько культуры в целом. Образование становится специфической 

составляющей сложной антропосоциокультурной реальности, в которой 

знания отражают сопряженность общественного, коллективного и 

индивидуально-личностного. Выявление антропологических и 

культурологических аспектов знания призвано стать главной задачей 
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междисциплинарных исследований, подготавливающих реформу мышления 

и образования.  

Очерчивая перспективы современной науки и образования с точки 

зрения теории сложных систем, президент Немецкого общества сложных 

систем и нелинейной динамики, доктор философских наук, профессор Клаус 

Майнцер – один из крупнейших в мире специалистов в области теорий 

сложности, хаоса, познания и искусственного интеллекта – размышляет о 

непрерывном усложнении нашего мира. В теории сложных динамических 

систем указываются точные границы сложности для возможных прогнозов, 

что демонстрируют модели динамических систем в природе, экономике и 

обществе. Непредсказуемость всегда также означает ограничение 

возможностей управления. «Мы должны готовить детей и молодежь к жизни 

в сложном мире. Процесс обучения связан со сложностью. В сложном мире 

со многими взаимодействиями причина и следствие перестают быть 

пропорциональными» [14]. 

Известный американский физик-теоретик японского происхождения и 

футурист популяризатор современных научных теорий доктор Митио Каку, 

анализируя последние достижения науки, пытается заглянуть в будущее. 

Мир меняется, становясь все более и более технологичным. Роботизация 

набирает обороты... И возникает весьма простой вопрос: какова же будет 

роль человека в новом мире? Какими навыками и знаниями ему нужно 

обладать, чтобы спокойно в нем существовать? По словам Митио Каку ни 

один высокоразвитый искусственный интеллект не в состоянии полностью 

заменить человека. У роботов отсутствует образное мышление, у них нет 

сознания, интуиции. Чем бы человек ни занимался, у него ко всему должен 

быть творческий подход, живое воображение, способность быстро 

ориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах и хорошо развитая 

интуиция. Поэтому в образовании человеку нужно развивать те способности, 

которые недоступны роботам: воображение, инициативу, лидерские качества, 

когнитивно-креативный потенциал. Общество переходит от товарной 



37 
 

экономики к интеллектуально-творческой, а освободившийся умственный 

резерв переориентируется на развитие способности думать, анализировать, 

аргументировать и принимать в итоге правильные решения. Для будущего 

успеха необходимо научиться не бояться быть непохожим на других, быть 

готовым к новому в жизни. Не случайно украинские философы с 90-х гг. ХХ 

в. поставили во главу угла мышления его готовность к новому [10]. В 

реальности, к сожалению, мы видим, что умственный резерв начинает 

разрушать человеческое в человеке.  

Украинский философ Наталья Васильевна Кочубей обращает внимание 

на нелинейность сложных самоорганизующихся систем и считает 

нелинейность  воспитанием мотивации. «Нелинейная система – это та, 

которая влияет на самоѐ себя, то есть, прежде всего, это самовлияющая 

система. С другой стороны, не каждая нелинейная система, особенно если 

это человек, воспринимает себя как влияющую на самоѐ себя. Вот в чѐм дело. 

Мы понимаем, что мы сложные, но мы ещѐ и влияем сами на себя и при этом 

сами себя изменяем. Вот это самое изменение не всегда нами отслеживается. 

Так вот, как мне кажется, в процессе образования ученика, учителя, студента, 

мы должны учить, помогать ему понимать самоотслеживание, помогать 

исследованию того, как мы влияем на себя, каким образом мы изменяем сами 

себя и, изменяя себя, влияем на эту же самую среду, и эта среда опять же 

влияет на нас. 

Мы учим всему, мы наполняем сосуд, но абсолютно не отслеживаем, 

как изменяется сосуд, который мы наполняем, как сам сосуд (человек) влияет 

на собственное изменение. Поэтому, мы не только должны сосуд наполнить, 

но и научить это наполнение отслеживать. Это как две стороны одной 

медали. Нельзя одно отделить от другого. При нерефлектируемом 

наполнении абсолютно теряется мотивация. Поэтому вот эти моменты 

нелинейности в образовании и являются, скажем так, аттрактивными, с точки 

зрения синергетики. Нужно сказать о том, что нелинейность – это воспитание 

мотивации [15]». Н.В. Кочубей призывает отказаться от слова 
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«формирование» (кого-то или что-то), которое пришло от линейной 

парадигмы, в которой предполагалось, что можно сформировать  не только 

мотивацию, но и знания, и умения, и навыки. На самом деле никто ничего не 

формирует, а происходит самовлияние, которое нужно отслеживать. 

Российский философ Елена Николаевна Князева рассматривает  

образование как пробуждение души в контексте  экологии педагогического 

воздействия.  В рамках расширенного экологического подхода процедура 

обучения предстает как их взаимное конструирование, становление и 

развитие. Обучение – это не передача знаний как эстафетной палочки от 

одного человека к другому, но создание условий, при которых становятся 

возможными процессы порождения знаний самим обучающимся, его 

активное и продуктивное творчество. 

Обучение есть не перекладывание знаний, а пробуждение души. Уче-

ник – это не сосуд, который должен быть наполнен знаниями, а факел, 

который должен быть зажжен. И в этом заключается талант педагога. 

Главная проблема заключается в том, как управлять, не управляя, как малым 

резонансным воздействием подтолкнуть систему на один из собственных и 

благоприятных для человека путей развития, как обеспечить 

самоуправляемое и самоподдерживаемое развитие. Проблема также в том, 

как преодолевать хаос (неорганизованные и спонтанные устремления 

обучаемого), его не преодолевая, а делая симпатичным, творческим, 

превращая его в поле, рождающее искры инноваций. Расширенный 

экологический подход к образованию заключается в стимулирующем, или 

пробуждающем, образовании, образовании как открытии себя или 

сотрудничестве с самим собой и с другими людьми.  

Познавать, знать, думать, размышлять, создавать (творить), 

воображать, вступать в диалог, обсуждать и предлагать что-то свое – 

фундаментальные действия, которые практикуются в наиболее передовых 

образовательных институтах [16]. 
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Эти изменения предполагают и кардинальные изменения роли 

преподавателя. В современном университете преподаватель – это 

исследователь, для которого вхождение в учебную аудиторию также есть 

своеобразная когнитивно-коммуникативная ситуация – генерирования и 

апробации новых идей через общение со студенческой аудиторией. 

Преподаватель не учит, а ищет, сомневается, критикует вместе со 

студентами, демонстрирует, как он думает, исследует, пытается понять. Как 

отмечает С. Коллини, на каждой стадии в той форме, которая ей подобает, 

студент общается с человеком, занимающимся тем же делом 

профессионально, на самом высоком уровне, так что у него появляется 

стимул сформировать собственную способность замечать и характеризовать 

разные индивидуальные черты [17]. Тем самым сохраняется элемент 

ученичества, но в новом виде, соответствующем эпохе Интернета. 

Действительно, зачем студенту преподаватель, если любую необходимую 

информацию можно найти в Интернете? Мы опять выходим на 

необходимость трансформации и переформатирования знания в системе 

образования. Как профессионал, преподаватель отбирает, структурирует, 

адаптирует, интерпретирует научные знания в своей области, сочетая 

индивидуальный выбор с целями и задачами образования. В данном случае 

уместно вспомнить слова В.Г. Табачковского о том, что главный принцип 

образования: «Не навреди!» означает создание различных образовательных 

методик с учетом свойственных человеку «пластичности» и не меньшей 

(если не большей) «хрупкости» [18]. Добавим, когда речь идет о человеке, 

имеются в виду и учитель и ученик, поскольку знание для них является 

средством саморазвития, а образованность – процессом создания себя. В 

какой степени студенты могут самостоятельно «увидеть» то, на что им 

указывают, зависит от человеческих качеств – экспрессивности и тонкости 

преподавателя, чуткости и любопытства студентов.  

Еще один аспект проблемы образования связан с формированием 

национальной модели университетского образования, отказ от слепых 
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заимствований чужих моделей, сложившихся в иных культурах, на иных 

ментальных основаниях. Это также требует реформации мышления, развитие 

способности осмысливать глобальный мир в индивидуальных формах, 

понимать глобальное в локальном и локальное в глобальном. Знание 

национальной истории культуры, умение «увидеть» ее в мировом культурно-

историческом процессе является необходимым условием для создания 

уникальной модели образования, отвечающей запросам современной 

Украины.  

Один из авторитетнейших украинских специалистов в области 

философии образования профессор В.П. Андрущенко считает одним из 

образовательных мифов является «миф о том, что будто бы существует 

международная идеальная модель образования, которую необходимо лишь 

должным образом освоить и внедрить в нашу образовательную среду… 

«идеальной модели образования не существует» [19]. Это подтверждает и 

опыт образовательных реформ в нашей стране. Многочисленные попытки 

смоделировать и апробировать в Украине достижения в образовании 

развитых стран завершились полным провалом и привели лишь к 

разбалансированию отечественной системы образования. Поэтому 

содержательная модель образования должна основываться на основах 

постнеклассической философско-образовательной парадигмы – 

информационно-телекоммуникационной, но ее конкретное наполнение 

требует большой творческой работы относительно синтеза мирового опыта и 

национальных традиций в контексте возможностей и потребностей развития 

страны и ее образовательной системы. «В поисках новой модели образования 

следует двигаться, – подчеркивает В.П. Андрущенко, – прежде всего, путем 

творческого воспроизведения собственного культурно-исторического опыта 

в его органичном единстве с наиновейшими достижениями современной 

науки, культуры и социальной (прежде всего, педагогической) 

практики» [19]. 
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В связи с этим хотелось бы вспомнить достижения гениальных 

украинских педагогов-новаторов, ощутимо обогативших мировую 

педагогику, незаслуженно забытых на родине.  

Антон Семенович Макаренко (1888–1939) – гениальный педагог. 

Свидетельством международного признания А. С. Макаренко стало 

известное решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего четырѐх педагогов, 

определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. Это – Джон 

Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори и Антон Макаренко.  

Имя А.С. Макаренко широко известно в нашей стране и за рубежом. 

Его опыт изучают и используют педагоги многих стран. А.С. Макаренко 

известен тем, что организовал и возглавил колонии для несовершеннолетних 

нарушителей и беспризорных детей. К Макаренко приходили дети, которые 

настолько уже были испорчены, что не могли жить в нормальном обществе: 

воры, хулиганы, девочки-проститутки. Родители привозили своих детей, 

когда уже сами не могли с ними справиться. А Макаренко – мог. Он достиг 

такого мастерства в воспитании детей, что мог с уверенностью сказать: 

«Воспитание – легкое дело». Вот это ТАЛАНТ!  

«Три кита» знаменитой на весь мир системы педагога Антона 

Макаренко –  воспитание трудом, игра и воспитание коллективом – с успехом 

внедрены в самые передовые компании мира. И теперь практически все 

японские фирмы строятся по лекалам трудовой колонии нашего педагога. И 

вдвойне обидно, что эти самые принципы Макаренко теперь возвращаются к 

нам. В виде «корпоративных мероприятий», «тим-билдинга» и «умения 

работать в команде». В виде «воспитания сотрудника путѐм повышения его 

мотивации». Это всѐ придумал и воплотил Макаренко. Но – нет пророка в 

своѐм отечестве. Его труды у нас не переиздавали довольно долго. Кстати, 

последнее переиздание его собрания сочинений было осуществлено – вот где 

позорище-то! – одной западной косметической компанией. С характерным 

предисловием: «Он сделал для процветания нашей фирмы больше, чем кто 

бы то ни было».  

http://www.psychologos.ru/articles/view/mariya_montessori
http://www.psychologos.ru/articles/view/mariya_montessori
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Себя талантливым Макаренко не считал. Выдающийся педагог писал: 

«У меня нет педагогического таланта, я пришел в педагогику случайно, без 

всякого на то призвания ... Но я научился. Я стал Мастером своего дела. А 

Мастером может стать каждый, если ему помогут, и если он сам будет 

работать [20]».  

Сегодня, в наши дни, по данным Генпрокуратуры РФ только 10 % 

выпускников российских государственных детских домов и интернатов 

адаптируются к жизни, 40 % совершают преступления, ещѐ 40 % 

выпускников становятся алкоголиками и наркоманами, 10 % кончают жизнь 

самоубийством. Для сравнения напомним, что среди почти 3000 

воспитанников коллективов под руководством А. С. Макаренко не известно 

НИ ОДНОГО РЕЦИДИВА, причѐм многие исследователи судьбы этих 

выпускников отмечают, что «они были счастливыми людьми». 

Василий Александрович Сухомлинский (1918 – 1970) в 1948 году он стал 

директором павлышской средней школы, которой бессменно руководил до 

конца своей жизни. В.А. Сухомлинский – автор 40 монографий и брошюр, 

более 600 статей, 1200 рассказов и сказок. Его финальная книга «Сердце 

отдаю детям» (Государственная премия УССР – 1974, посмертно) стала 

обобщением учительского опыта воспитания детей [21]. Общий тираж его 

книг составил около 4 миллионов экземпляров на различных языках. 

Не отрицая коммунистические идеалы, он сумел через идеи гуманной 

педагогики формировать и воспитывать духовные, гармоничные и счастливые 

личности. Сделать это ему помогла искренняя любовь к детям и 

убежденность в собственной правоте.  

Его педагогическая система базировалась на гуманистических 

принципах: 

o доверия к ребенку 

o получение знаний без принуждения 

o воспитания без наказаний 

o сотрудничество родителей, учителей и детей 

http://www.psychologos.ru/articles/view/detskiy_dom_internat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
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o высокая нравственность 

o труд как творчество 

o свобода выбора поведения, поступка, образа жизни 

o ответственность за свой выбор 

Константин Дмитриевич Ушинский (1823 или 1824, Тула – 1870, 

Одесса) В своих педагогических трудах ("Человек как предмет воспитания. 

Опыт педагогической антропологии" и др.) Ушинский обосновывал 

необходимость формирования цельной личности, считая главной задачей 

воспитания подготовку человека к самостоятельной жизни. Стремился учить 

так, чтобы развить желание и способность самостоятельно приобретать 

новые знания. К.Д. Ушинский много работал над составлением для детей 

книг для чтения "Детский мир", "Родное слово" – учебник русского языка, 

выдержавший 157! изданий, и др. Оказал огромное влияние на развитие 

педагогической мысли, став учителем русских учителей.  

В октябре 1870 года К.Д. Ушинский с сыновьями Владимиром и 

Константином и своим секретарем О.Ф. Фролковым выехали в Крым на 

лечение. Однако в дороге он простудился, заболел воспалением легких и 

остановился в Одессе в отеле «Отель дю Норд» в переулке Чайковского. На 

доме № 12 в переулке Чайковского, где жил и умер Ушинский, установлена 

Мемориальная доска, Южноукраинский национальный педагогический 

университет носит его имя. 

Виктор Фѐдорович Шата́лов  (1927) – российский и украинский 

педагог-новатор. Народный учитель СССР (1990). Заслуженный учитель 

Украинской ССР (1987). Почѐтный доктор академии педагогических наук 

Украины. «Рецепт успеха ученика прост: нужно верить в ребенка и при 

малейшей возможности давать ему высказаться, чтобы над ним не висел 

страх оценки, страх отчуждения и осуждения. А во-вторых, учителю 

нужно очень четко все объяснять», – считает выдающийся педагог. По 

мнению Шаталова, математически бездарных учеников не существует в 

природе. 

http://www.hrono.ru/187_ru.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Главный принцип – сделать ребѐнка раскованным, свободным, вселить 

уверенность в свои силы, увидеть в нем полноценного человека. По мнению 

Шаталова, все дети могут учиться успешно, однако учитель должен иметь 

большое терпение. 

7 принципов системы Шаталова: 

*Обучение на высоком уровне сложности. 

*Бесконфликтность. 

*Быстрое движение вперед. 

*Открытые перспективы. 

*Сверхмногократное повторение. 

*Ведущая роль теоретических знаний. 

*Гласность. 

5 основных методических элементов. Опорные сигналы для изучения теории: 

*Контроль усвоения знаний 

*Спортивная работа с детьми 

*Методика решения задач различной сложности 

*Многократное повторение 

*Ни одному элементу нельзя отдавать предпочтения, они действуют 

только вместе, как система. 

В Москве в осенние каникулы В.Ф. Шаталов проводит занятия для всех 

желающих с 5-го по 11-й класс. За 5 дней! дает годовой курс геометрии, 

физики, тригонометрии. 

Можно вспомнить еще много замечательных советских педагогов 

таких как Шалва Амонашвили, Мераб Мамардашвили, Игорь Волков, 

Николай Гузык, Евгений Ильин, Софья Лысенкова, Михаил Щетинин, 

Александр Захаренко. Педагоги-новаторы – это те педагогические 

работники, которые стремятся отойти от традиционного взгляда на обучение 

и воспитание детей, то есть не просто дать ребенку определенную сумму 

знаний и умений, а с помощью специальных методик, технологий, приемов 

разбудить фантазию, любознательность ребенка, дать толчок его умственной 
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деятельности, вызвать интерес к самостоятельной, поисковой, 

исследовательской работы. «Естественно, педагог может сформировать у 

учащихся только то, чем обладает сам» [22]. 

Хочу отметить заслуги и выразить благодарность украинскому 

педагогу с большой буквы Ивану Андреевичу Зязюну, основателю нового 

направления педагогической науки и научной школы по проблемам 

педагогического мастерства, которая воспитала не одно поколение ученых 

Украины. 

Иван Андреевич Зязюн (1938–2014) – директор Института 

педагогического образования и образования взрослых Национальной 

академии педагогических наук Украины, академик АПН Украины, 

Заслуженный работник Высшей школы УССР, доктор философских наук, 

профессор. Автор более 350 научных работ, среди которых учебники, 

монографии по проблемам педагогического мастерства, непрерывного 

профессионального образования, этики и эстетики, теории украинской и 

зарубежной культуры, в том числе: «Основы педагогического мастерства» 

(1987, 1989); «Педагогічна майстерність» (1997); «Краса педагогічної дії» 

(1998) [23]; «Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, 

перспективи» (2000); «Педагогіка добра» (2000); «Філософія педагогічної 

дії» (2008) [24]. 

Основные положения теории и технологии педагогического мастерства 

воплощены в учебнике «Педагогическое мастерство», который имеет пять 

изданий и переведен на иностранные языки, в частности, на польский и 

русский. Теория педагогического мастерства Ивана Зязюна не имеет 

аналогов в мире. Ее инновационность, педагогическая эффективность и 

значимость результатов внедрения обусловили быстрое распространение 

педагогического мастерства в отечественном и зарубежном педагогическом 

образовании (Япония, Польша, Россия, Беларусь и другие страны). 

Сегодня в Украине нет высшего учебного заведения, где бы на 

педагогической кафедре не работали ученики и последователи Ивана 
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Андреевича Зязюна, те, у кого он или был научным руководителем 

диссертации, или выступал официальным оппонентом на защите, или 

консультировал. Научная школа академика И.А. Зязюна – это 

педагогический феномен, который характеризуется не только яркими 

качественными, но и количественными показателями. Многочисленные 

научные исследования, выполненные молодыми учеными под его 

руководством, результаты которых, безусловно, обогащают педагогическую 

теорию и практику – неоспоримый факт функционирования в Украине его 

научной школы. Иван Андреевич искренне, по-отечески поддерживал зерна 

исследовательского поиска, помогал молодежи восходить на вершины науки. 

Под его руководством подготовлено и защищено 20! докторских и 20! 

кандидатских диссертаций.  

Среди учеников И.А. Зязюна известные ученые, менеджеры 

образования, учителя учебных заведений разных уровней аккредитации. Их 

объединяет общность научных интересов и щедро подаренная учителем 

установка творить добро и чувствовать радость от счастья других. Он 

внимательно, с пониманием относился к молодым людям, которые 

становились на тернистый путь научной деятельности, помогал им достигать 

в жизни профессиональных вершин, щедро передавал свой опыт молодым 

коллегам. И в этом было его призвание: человека, педагога, ученого [25].  

В Одесском национальном политехническом университете работает 

талантливая ученица Ивана Андреевича Алла Васильевна Семенова, которая 

продолжает воплощать в жизнь творческое наследие своего Учителя и 

проводит нетрадиционный меняющий мышление и отношение к жизни  курс 

«Основи педагогічної майстерності» для слушателей семинара повышения 

квалификации молодых преподавателей ОНПУ [26].  

Выражаю искреннюю благодарность Алле Васильевне Семеновой, 

ученице Ивана Андреевича Зязюна, доктору педагогических наук, 

профессору, за прекрасные вдохновляющие лекции и ролевые игры 

практических занятий, которые стимулировали обращаться к себе, узнавать 
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себя на Пути самосовершенствования и развития, помогали осознать свои 

способности. Особая благодарность за терпение и педагогический такт, за 

любовь к своей работе и высокий уровень педагогического мастерства! 

Выводы.  

1. Мир глобализируется и изменения происходят все быстрее. 

Общество становится цифровым. Ключевым моментом в современном 

обществе является понимание образования как становление человека. 

Основной принцип – приоритет изменения человека перед изменением 

мира. Он следует из синергетических представлений о необходимости 

изменения, в первую очередь, собственных свойств среды, преобразования ее 

на уровне элементов для того, чтобы изменить спектр будущих траекторий 

эволюции этой среды и предопределить выбор наиболее предпочтительной 

из них. Осознание своих способностей — вот стержень внутренней 

мотивации учеников, который помогает развиваться, не опираясь 

исключительно на внешние стимулы. 

2. Человек конструирует самого себя, свое будущее, свои принципы 

бытия и становления. Для становящегося естественнонаучного образования 

необходимо встраивание человека в коэволюционный процесс, в 

когерентный мир, взаимно согласованный с внешними тенденциями среды. 

Конструирование происходит в процессе диалога с природой, с культурой, в 

процессе соотнесения человека с самим собой. В образовательной трактовке 

эта внутренняя установка развития образования перетолковывается так: 

нужно коренным образом изменить человека (обучаемого), чтобы изменить к 

лучшему образование. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов отмечают, что «эта 

важнейшая установка часто формулировалась и формулируется с точностью 

наоборот: нужно изменить общество и социальные условия жизни в нем, 

чтобы изменился и сам человек». 

3. В образовании XXI столетия необходимо перейти от обучения к 

образованию, сместить акцент с необходимости усвоения определенной 

суммы знаний на целенаправленное  формирование личности, способа ее 
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мышления и моральных ориентиров, культурных образцов, соответствующих 

развитию общества. 

4. Ключевой проблемой образования становится не передача знаний, 

как это не парадоксально, а инновационные качества человека, его 

способность к созданию и восприятию нового. Устанавливается приоритет 

мышления над усвоением знаний, личностного самовыстраивания, 

образовательной мотивации, умения работать в коллективе и признавать 

позитив в иной точке зрения над успеваемостью, умениями и навыками. 

5. В современном образовательном процессе происходит пересмотр 

сущности и содержания ролей ученика и учителя. Становление нового 

целого – это и есть самоорганизация. Задача Учителя – создать среду 

самоорганизации и запустить этот процесс, выработать на основе 

синергетических знаний конкретных приѐмов, превращающих 

организованный извне учебный процесс в процесс самоорганизации. Нам 

нужно изменить глобальный подход к процессу обучения, понять, как 

заинтересовать учеников, как помочь развить индивидуальную креативность. 

По сути, вы не можете кого-то научить, а можете направить человека в 

сторону знаний. Обучение – активный внутренний процесс, который 

задействует эмоции так же, как интеллектуальную энергию. Мы не можем 

просто передавать знания, этот процесс намного глубже. То, что 

действительно важно сделать для молодежи, – помочь им меньше бояться 

изменений и нестабильности. Состояние неопределенности – не всегда 

плохо, оно может стать причиной морального роста и креативности. Учитель 

и ученик не только отслеживают процесс усвоения знаний, но и изменение 

самих себя в образовательном процессе. Процесс познания – это прежде 

всего процесс самопознания.  Происходит сдвиг от знаний, умений, навыков 

в сторону ценности самопознания и коммуникации, при котором 

педагогические и социальные инновации можно рассматривать как способ 

самовлияния, самодействия. 
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6. Чтобы преподавать, нужно учиться: учиться у своих учеников и 

развиваться профессионально. При этом только самокритично настроенный 

человек может стать действительно отличным педагогом. 

7. Важный критерий идеального учителя (применительно и к ученикам) 

— это ОСОЗНАННОСТЬ, ЯСНОЕ ПОНИМАНИЕ, почему ты стал хорошим 

педагогом и в чѐм конкретно ты хорош. Без этого понимания, без постоянной 

рефлексии над своим опытом даже у идеального в плане общения с детьми 

учителя будет оставаться два недостатка: он не сможет стабильно развиваться 

в профессиональном плане и он не сможет учить и помогать другим 

преподавателям. 

Формирование национальной модели  университетского образования 

отвечающей запросам современной Украины требует:  

• отказ от слепых заимствований чужих моделей, сложившихся в 

иных культурах, на иных ментальных основаниях,  

• реформации мышления, развитие способности осмысливать 

глобальный мир в индивидуальных формах, понимать глобальное в 

локальном и локальное в глобальном,  

• знания национальной истории культуры, умение «увидеть» ее в 

мировом культурно-историческом процессе. 

Образование сможет отвечать запросам времени и осуществить 

реформу мышления, если предложит обществу новые формы организации 

знания через изменение содержания учебных дисциплин, индивидуальные 

методики презентации знания, понимание образованности как способности 

человека к интеллектуальному поиску. 

В завершении воспроизведу суждение Эдгара Морена: «Чтобы уметь 

соединять и организовывать накопленные знания… необходима реформа 

мышления… Это фундаментальный вопрос для образования, поскольку он 

касается нашей способности организовывать знания. 

Эта университетская проблема встает перед образовательными 

системами в будущем, ибо наши разъединенные, раздробленные, 
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распределенные по дисциплинарным областям знания глубоко, даже 

чудовищно неадекватны для постижения сегодняшних реальностей и 

проблем… Из-за этой неадекватности становятся невидимыми: 

– контекст 

    – глобальное 

        – многомерное 

           – сложное». 

Адекватное видение – начало образовательных модернизаций» [11]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПЕДАГОГА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Дорофеев Ю.Н. 

 

Постановка проблемы в общем виде и еѐ связь с основными 

научными направлениями. Профессиональная идентичность является 

важным компонентом профессионального развития личности, необходимым 

этапом становления профессионала. Формируя профессиональную 

идентичность, будущие и настоящие специалисты закрепляются в выбранной 

профессии, корректируют собственный стиль работы, начинают осознавать 

свои профессиональные  возможности,  повышают  свою  профессиональную 

компетентность, учатся  управлять  развитием собственной карьеры. Для 

адекватного уровня сформированности профессиональной идентичности 

преподавателем технического вуза необходимо определить специфические 

особенности профессионального становления в высшем техническом 

учебном заведении, компоненты этого процесса и их взаимосвязь. Однако 

вопросы профессионального самоопределения преподавателя технического 

вуза детально не рассматривались в педагогической науке.  

Формулировка цели статьи. Провести анализ особенностей 

профессионального становления, формирования профессиональной 

идентичности у преподавателя высшего технического учебного заведения на 

основе личного опыта преподавания и сформулировать соответствующие 

рекомендации.   

Анализ публикаций по проблеме. Развитие профессионала – 

системный процесс и результат преобразований личности, одним из 

следствий которого должны стать сформированная Я-концепция и 

профессиональная идентичность.  

Большинство ученых, разрабатывающих данную проблематику, 

сходятся в том, что профессиональная идентичность – важнейшая 
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характеристика профессионала, основной критерий профессионального 

развития личности и ведущая характеристика субъекта труда [1,3 и др.]. 

При этом ряд авторов считают, что профессиональная идентичность 

характерна только для тех людей, для которых профессиональная 

деятельность – главное средство самоутверждения и самореализации [2].  

Основная функция профессиональной идентичности, с точки зрения 

Е.П. Ермолаевой, – обеспечение «психологического благополучия, дающего 

ощущение стабильности окружающего мира и уверенности в своих силах» 

[3]. С позиции другого автора, профессиональная идентичность представляет 

собой принятие индивидом на всех уровнях (социальном – с позиции 

ценностно-этической, психологическом – с позиции внутренних  

подструктур личности) профессиональных ценностных позиций, 

санкционированных в данном профессиональном пространстве» [4]. 

В.А. Бодров рассматривает профессиональную идентичность как 

свойство профессиональной пригодности [5]. Это объясняется тем, что 

профессиональная идентичность определяет эффективность деятельности 

субъекта труда и, следовательно, выступает в качестве показателя 

профессиональной пригодности.  

В [6] отмечается, что профессиональное самоопределение - это сознание 

соотношения личностью требований общества («надо») с желаниями, 

ценностями, мотивами, целями («хочу»), со своими возможностями, 

знаниями, умениями («могу»), физиологическими, психофизиологическими, 

темпераментальными особенностями («имею»). 

Л.Б. Шнейдер выделяет следующие структурные компоненты 

профессиональной идентичности: смыслы и пространственно-временные 

характеристики деятельности, индивидуальные ценности человека, 

прототипичные профессиональные образы [7]. Профессиональное 

самосознание, по мнению Л.Б. Шнейдер, имеет свою структуру:  

 осознание своей принадлежности к определенной профессиональной 

общности;  
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 знание о степени своего соответствия профессиональным эталонам;   

 знание о степени его признания в профессиональной группе;  

 знание о своих слабых и сильных сторонах, о способах их 

совершенствования;  

 представление о себе и о своей работе в будущем; 

 соотнесенность профессиональной деятельности с «образом Я». 

Таким образом, профессиональная идентичность – это сложное 

образование, понимаемое учеными-педагогами по-разному. Тем не менее, 

традиционно выделяют три ее компонента: когнитивный (знания об 

особенностях своей группы и осознание себя ее членом), ценностный (оценка 

своей группы и отношение к членству в ней) и эмоционально-волевой 

(принятие либо отвержение своей группы) [4]. 

Как важный рассматривается и  поведенческий компонент (для личности 

с развитой профессиональной идентичностью присущи целеустремленность, 

решительность, ответственность, настойчивость, принципиальность т.д.). 

Критерии сформированности различных компонентов 

профессиональной идентичности рассмотрены в работах представителей 

украинской педагогической школы, в частности, О.Я. Романишиной [8], где к 

ранее перечисленным компонентам также добавлены коммуникативный и 

эмпатийный.  

В статье «Проблема инженера-педагога» М.М. Рубинштейн [9] 

критиковал позицию тех учѐных и практиков, которые считали, что любой 

подготовленный инженер может быть педагогом, так как уверен, что только 

знаний инженерных, знаний своего предмета недостаточно. Интерес к 

педагогике рассматривался как расширение компетенции инженера, его 

жизненный плюс. М.М. Рубинштейн был убеждѐн, что основным для 

инженера-педагога должно быть инженерное образование, а педагогическое - 

дополнительным, и высказывал идею межфакультетского педагогического 

отделения, на котором студенты, обучающиеся по разным инженерным 

специальностям, могли бы получать педагогическое образование 
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дополнительно. Как показал анализ педагогической литературы по проблеме 

исследования, вопрос взаимосвязи и приоритетности педагогического и 

технического знаний в содержании инженерно-педагогического образования  

остается актуальным.  

Сочетание «инженер-педагог» не следует понимать как инженер плюс 

педагог. Как показал семантический анализ понятия «инженер-педагог», 

впервые проведѐнный Э.Ф. Зеером [10], сочетание этих слов приводит к 

образованию новой категории. Учѐный анализирует характер инженерно-

педагогического труда с позиций функционально-деятельностного подхода и 

выделяет его основные функции: мотивирующую, обучающую, 

развивающую, воспитывающую, а также ряд конкретных операционных 

функций: научно-методическую, организаторскую, инженерно-техническую, 

производственно-технологическую, диагностическую. Причем, все эти 

функции взаимосвязаны и реализуются в комплексе.  

В американской психологии в качестве синонима понятия 

«самоидентификация» используют  «психосоциальную идентичность», 

введенную в научный оборот Э. Эриксоном, трактуя идентичность как 

«внутреннюю непрерывность и тождественность личности».  При 

становлении профессиональной идентичности человек проходит те же этапы, 

что и при социализации — доверие, автономию, инициативность, 

достижение, идентичность, интимность, творчество, интеграцию [11]. 

Изложение основного материала. Отличительной особенностью 

педагогической деятельности в техническом вузе является соединение 

гуманитарного и технического компонентов: профессия педагога-инженера 

представляет собой органическое сочетание труда педагогического и 

инженерно-научного. Комплексный характер инженерно-педагогической 

деятельности делает эту профессию  особенно привлекательной для того, кто 

имеет и гуманитарные, и технические склонности. Поэтому, выбирая 

профессию преподавателя технического вуза,  молодой специалист имеет 
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возможность реализовать себя в различных сферах деятельности. Но здесь 

кроме возможности такой широкой реализации открывается и масса проблем.  

В подавляющем большинстве жизненных случаев молодой специалист, 

окончивший технический вуз и получивший квалификацию инженера, 

остается работать в своей alma mater,  желая сначала реализовать научную 

карьеру, а затем сочетать ее с преподавательской деятельностью. Однако, по 

наблюдениям автора, относительно небольшое количество выпускников, 

поступивших в очную аспирантуру или занявших инженерные должности, 

впоследствии становятся учеными или преподавателями. На первом этапе 

студент-старшекурсник идентифицирует себя как будущего ученого и 

преподавателя, на втором, получив реальный практический опыт и 

погрузившись в среду потенциальных коллег, он часто принимает решение 

об ошибке прежней самоидентификации и изменяет ее.  

По мере профессионального становления личности, ее «закрепления» в 

профессии профессиональная самоидентификация все более уточняется и 

меняет свои функции. Если на первых этапах это выбор жизненного пути и 

способов успешной самореализации, где превалирует прогностическая 

функция и самооценка, то в дальнейшем это, в основном, коррекция 

поведения, выработка стиля общения как с коллегами, так и со студентами, 

принятие групповых ценностей и т.п. 

Профессиональная самоидентификация выпускника как будущего 

преподавателя в техническом вузе, по мнению автора, существенно сложнее, 

чем в гуманитарном, и, тем более, педагогическом.  Проблема в том, что  для 

того, чтобы стать педагогом-профессионалом в техническом вузе, 

необходимо,  как уже отмечалось, сочетать в себе самые разные способности:  

 иметь «технический», чаще всего, математический склад ума 

(инженерная деятельность); 

 уметь самостоятельно мыслить, быть способным не только 

анализировать, но и синтезировать новые знания (научная деятельность);  
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 иметь педагогические способности (преподавательская 

деятельность); 

 быть в определенной мере психологом, как инженерным, так и 

социальным и личностным (воспитательный аспект); 

 иметь «длинную программу развития», быть восприимчивым к 

новому на протяжении значительного периода жизни. 

Несложно прийти к выводу, что соединение приведенных свойств в 

одном индивиде встречается в человеческом сообществе отнюдь не часто. 

Кроме того, большая часть из приведенных свойств, плохо поддаются 

искусственному образованию при отсутствии соответствующих природных 

способностей. Большинство же известных автору преподавателей-учителей 

или преподавателей-коллег имели или имеют ярко выраженные технические 

способности и достижения при относительно скромных гуманитарных. И 

логика здесь вполне понятная: если знаешь и понимаешь свой предмет, то 

имеешь шанс донести его до ученика, если же предмета не знаешь, то не 

поможет и педагогика с психологией.  Эта практика жизни вполне совпадает 

с упомянутым в обзоре утверждением М.М. Рубинштейна о примате 

инженерного образования инженера-педагога над педагогическим. 

Но с другой стороны, если в преподавателе гармонично присутствуют 

научно-технический и психолого-педагогический аспекты его личности на 

фоне ярко выраженной индивидуальности, то они дают сверхсуммарный 

эффект, оказывая на ученика необычайное по силе воздействие. В таком 

случае можно говорить о своего рода педагогической харизме преподавателя, 

часто имеющей для ученика судьбоносное значение.   

Многолетнее сотрудничество автора с коллегами-преподавателями 

технического университета позволяет сделать вывод, что в их иерархической 

профессиональной системе ценностей  верхние позиции занимают научные 

достижения, а лишь затем педагогические. И это кажется абсолютно 

естественным в системе, где для того, чтобы стать преподавателем не нужно 

иметь педагогическое образование, а чтобы преподавателю подняться на 
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ступеньку по преподавательской карьерной лестнице, нужно получить 

научные, а не педагогические результаты. Причем, чаще всего эти научные 

результаты напрямую не связаны с читаемыми дисциплинами.  При этом 

возможный довод о том, что успешный ученый автоматически повышает  и 

педагогическую квалификацию не является очевидным.   

Поэтому в процессе профессиональной идентификации преподавателя 

технического вуза со стажем работы педагогический аспект опять отстает от 

научно-технического в силу недостаточной мотивации, более того, учет 

педагогических  достижений часто носит формальный характер и не 

способен отразить реальное положение дел.  

Таким образом, основную проблему в профессиональной 

идентификации педагога в техническом вузе можно сформулировать как 

существенное отставание значимости педагогических качеств от научно-

технических результатов. В результате такого идентификационного 

«перекоса» и дальнейшее становление личности преподавателя происходит 

неравномерно. 

Вторая идентификационная проблема заключается в субъективном 

характере самоидентификации, причем, как правило, характерно завышение 

самооценки. Оно свойственно как самым молодым представителям 

профессии (ввиду недостаточно развитой самокритичности), так и самой 

старшей возрастной группе (в силу объективно растущей с возрастом 

самооценки). В результате подобных ошибок может произойти неадекватная 

коррекция педагогического стиля, или же не произойти вообще. Именитый 

ученый, восседающий на троне своих научных достижений, часто утрачивает 

необходимую преподавателю адаптивность и эмпатию.    

Рекомендации. С целью гармонизации процесса становления личности 

преподавателя в техническом вузе, более правильной и результативной 

профессиональной идентификации педагога автор предлагает следующие 

меры: 
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1. Перед началом педагогической деятельности желательна 

профессиональная оценка личностных свойств и качеств претендента, 

поскольку профессиональная самоидентификация молодого инженера или 

научного сотрудника является, увы, ненадежным критерием выбора 

профессии. При этом необходимо преследовать не разрешительно-

запретительные цели, а помочь человеку, стоящему перед выбором 

профессии, этот выбор правильно сделать. 

2. Предусмотреть, чтобы в действующей системе повышения 

квалификации преподавателей, первое повышение квалификации было 

обязательно педагогическим, (а не стажировкой на предприятии, кафедре и 

т.п., как это часто бывает).  При этом направление необходимо   провести 

сразу после оформления на преподавательскую должность. 

3. Необходимо повысить значимость гуманитарной (психолого-

педагогическо-культурной) компоненты в структуре личности современного 

преподавателя технического вуза, а также в процессе его профессиональной 

идентификации. Для этого разработать соответствующие показатели и 

использовать их при определении текущего рейтинга сотрудника для его 

эффективного мотивирования. Возможные примеры: результаты повышения 

квалификации, эффективность работы куратора группы, мнение студентов о 

преподавателе и т.п. 

4. Проводить «выходной контроль» по прочитанной дисциплине, 

путем письменного анкетирования студентов на последней лекции. Это 

добавит к самоидентификации внешнюю идентификацию, причем со 

стороны непосредственного участника педагогического процесса,  с целью 

уточнения первой. 

5. Всемерное повышение престижности труда преподавателя на 

всех уровнях, формирование в общественном мнении представления о 

специалисте-ученом-педагоге как о гармонично развитой личности, 

выполняющей важнейшую социальную функцию. Только в этом случае 
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профессиональная идентификация преподавателя окажется полной,  

результативной и наполненной смыслом.      
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КОГНІТИВНА УСТАНОВКА СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ:  

СУТНІСТЬ, ТРУДНОЩІ, ТЕХНІКА СТВОРЕННЯ 

Зайченко К.С. 

асистент кафедри «Економіка підприємств» 

 

Освіта – річ пречудова, але добре було б інколи пам’ятати: нічому з того, що 

потрібно було б знати, примусом навчити не можна. 

Оскар Уайльд, англ. письменник 

Постановка проблеми. Сучасна концепція вищої освіти направлена на 

розвиток інтелектуальних можливостей у студентів та на стимулювання їх до 

бажання отримувати нові знання та розвиватися. В усі часи педагог вважався 

«наставником», тобто людиною, що завжди могла сконцентрувати на 

основному та відокремити головне в отриманні професійних навиків. Перед 

педагогом ВУЗа завжди стояла доволі нелегка задача забезпечення якісної 

освіти в конкретній галузі знань з метою покращення процесів комунікації. 

Та з настанням ХХІ століття та шаленим розвитком інформаційних 

технологій, викладач ВУЗа вже не є носієм знань та обізнаним в усіх 

тонкощах свого напряму діяльності. Адже студент може за лічені хвилини та 

маючи доступ до мережі Інтернет, отримати відповідь на питання, що його 

цікавлять. Саме тому в даних умовах особливо важливим та актуальним є, як 

саме зацікавити студентів в отриманні знань та направити їх у вірному 

напрямку на підвищення кваліфікаційного рівня. У відповідь на створені 

умови особлива увага почала приділятися установкам на навчання студентів 

та використання когнітивного стилю при цьому.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Установки на навчання та 

успішність в цілому є однією з головних психолого-педагогічних проблем 

серед вітчизняних та зарубіжних вчених, як теоретиків, так і практиків, а 

саме О. Аксьонової, Л. Божович, І. Дичківської, Ю. Іваненко, І. Зязюна, 

Г. Ковальчук, А. Мєняєва та ін.  
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Формулювання мети статті. Основною метою дослідження є 

висвітлення змісту терміну «когнітивна установка» та його практичного 

значення в процесі навчання студентів. Для досягнення поставленої мети 

необхідно виконати наступні завдання: 

1) дослідити теоретичний зміст наступних понять: «установка», 

«когнітивний стиль» та «пізнавальні установки»; 

2) проаналізувати основні труднощі, які заважають студенту 

сприймати пізнавальні установки; 

3) розглянути техніки створення пізнавальних установок. 

Виклад основного матеріалу. З появою нових напрямків у науці, 

народжується і новий понятійний апарат. Так, термін «когнітивний» (від 

латинського слова cognitio - знання, пізнання), що означає «пізнавальний», 

«має відношення до пізнання», з’явився в шістдесятих роках минулого 

століття, в зв’язку з виникненням нової парадигми в психологічних 

дослідженнях (когнітивної психології, когнітивістики), де особливу увага 

приділяється традиційним пізнавальним процесам: сприйняття, уваги, 

пам’яті, уяві і мисленню. Однак когнітивний підхід принципово відрізняється 

тим, що всі ці процеси розглядається як складові загального процесу 

інформаційного обміну між людиною і середовищем [4].  

Поняття «когнітивний стиль» отримав широке розповсюдження в 

сучасній американській психології, та нині йому присвячені роботи багатьох 

авторів та вчених різних країн світу. Основою даних досліджень є 

взаємозв’язок проблем «особистість – пізнавальні процеси». Когнітивний 

стиль є стабільною системою установок, які характеризують індивідуальну 

стратегію розв’язування пізнавальних завдань (що і як необхідно робити, 

щоб знати). [5] 

В свою чергу Ю.В. Іваненко в своїй роботі відзначає, що установки 

(психологічне налаштування, готовність до діяльності) є одними з факторів, 

що забезпечують успіх у навчанні. Також до основних факторів автор 

відносить мотиви (причини, що спонукають до навчання), пізнавальні 
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потреби й інтереси, а також цілеспрямованість та інші вольові якості 

студента [2]. Г. Клаус також зазначав, що установки на навчання і на їх 

наочний зміст мають найбільш стійкий вплив на активне засвоєння, на хід 

цього процесу і його успішність [6]. 

В.А. Ядов розглядає установку як готовність до здійснення професійної 

діяльності і «окремі» психологічні феномени її прояви є єдина мотиваційна 

система, «актуальна соціальна диспозиція особистості» [3]. Що ж стосується 

«пізнавальної установки», вона виступає як внутрішня (психічна) готовність 

особистості і як зовнішня (педагогічна) готовність до діяльності, що 

пов’язано з озброєнням студентів відповідними знаннями та вміннями, які 

забезпечують рішення відповідних завдань [7]. Досвід багатьох педагогів та 

вчителів підтверджує, що установка на пізнавальну діяльність практично 

завжди пов’язана з розумінням мети вчення та мотивацією, за для чого воно 

потрібно. Місце установки в пізнавальній системі можна уявити схематично: 

 

Пізнавальні потреби особистості 

 

Мотиви пізнавальної                                                                             Діяльність з задоволення 

       діяльності                                                                                             пізнавальних потреб 

 

 

Установки на пізнавальну діяльність  

 

Рис. 1. Місце установки в пізнавальній системі [7]. 

 

Свідома, цілеспрямована діяльність немислима без установки. Цінність 

установки для формування активної, продуктивної пізнавальної діяльності 

полягає в виконуваних функціях, до яких відносять [7] : 

 гностичну, пов’язану з формуванням знань і умінь; 

 функцію рушійної сили, точніше передпускового механізму 

пізнавальної діяльності; 
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 орієнтовну функцію, що включає субординацію термінальних і 

інструментальних пізнавальних цінностей; 

 регулятивну, пов’язану з корекцією мотивів на задоволення 

пізнавальних потреб, цілей пізнавальної діяльності; 

 стимулюючу функцію, що характеризує спонукання особистості 

до пізнавальної діяльності.  

Та все ж таки перед студентом, як і перед педагогом, доволі часто 

стають труднощі: у студента – усвідомити та зрозуміти установку, у педагога 

– вірно сформулювати її та донести її конкретно тому, кому вона потрібна і в 

необхідний час. 

Зі вступом до вищого навчального закладу юнаки і дівчата 

потрапляють у нові, незвичні для них умови, що неминуче спричиняють 

ламання динамічного стереотипу і пов’язаних з ним емоційних переживань. 

Нерідко соціально-психологічна дезадаптація породжує втрату сформованих 

позитивних установок і відносин студента-першокурсника [8]. 

Що ж стосується студентів старших курсів, то не дивлячись на те, що 

вони вже не є першокурсниками, їм також притаманні деякі труднощі у 

настрої на пізнавальну діяльність. Насамперед це наявність у них так званої 

операціональної напруги, що є результатом невизначеності поведінки, дій 

учителя. Учні не знають його настрою, намірів щодо спілкування з ними. 

Тривожність може виникати й тому, що учні невпевнені в собі, у своїх 

знаннях, а це зумовлює передчуття поганої оцінки з її наслідками.  

Багато клопоту завдає також невміння учнів швидко переключати 

увагу, сконцентрувати її на темі, завданнях нового уроку, вольовими 

зусиллями настроїти себе на іншу діяльність. Звідси і недостатній рівень 

сформованості когнітивної установки або її відсутність. Бар’єри можуть 

виникати в результаті втоми від попередніх уроків, накопичення негативного 

досвіду спілкування [9]. Будь-яка установка повинна бути короткою і мати 

конкретний зміст. Важливо формувати установку в теперішньому часі.  
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У свою чергу неконструктивні соціальні установки (типу «Чого від 

тебе можна чекати!»), що ведуть до інтенсивних негативних емоцій (страху, 

провини, образи і т.п.), детермінують появу пізнавальних бар’єрів, 

ускладнюють ситуацію взаємодії і спотворюють сприйняття партнера. А 

створення оптимістичної установки («Ти, звичайно ж, можеш!», «Ти 

впораєшся, я вірю в твої сили» і т.д.) навпаки – надихають студента до 

отримання нових знань та навиків. [10]. 

Висновки та подальші перспективи дослідження. Сучасна освіта в 

Україні сьогодні переживає досить складні часи, адже пострадянська 

система, що залишились нам у спадок, не відповідає теперішнім вимогам та 

швидкому інформаційному розвитку. Саме тому вона потребує докорінного 

реформування та змін. Країни Західної Європи, які слугують прикладом 

реформ багатьох сфер розвитку нашої держави, вже давно практикують 

сучасні методи навчання, в яких на першому місці є студент та створення 

максимально комфортних умов для його саморозвитку. А роль педагога, 

учителя полягає в тому, щоб скерувати студента, учня в необхідному йому 

(студенту) напрямку, сконцентрувати його зусилля на отриманні 

ефективного результату та надихнути на освоєння нових навиків та вмінь. Не 

дивлячись на те, що пізнавальні (когнітивні) установки в сучасній науковій 

літературі досліджуються доволі давно, все ж таки на практиці їх роль 

недооцінена. Саме тому актуальність подальших досліджень зберігається та 

потребує більш детального вивчення впливу пізнавальних установок на 

успішність навчання сучасного студента, учня.  
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СТОЯ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ ИЛИ ИДЕАЛ ПЕДАГОГА В XXI 

ВЕКЕ 

Иванова Е.М. 

доцент кафедры философии и методологии науки 

 

Существующая в Украине система образования представляет собой 

объединение различных институциональных структур (школа, университет, 

дополнительное образование, колледжи, др.), основной целью которых 

является образование тех, кто в них учится. В основе такого обучения лежит 

идея универсальности, которая сводится к тому, что приобретаемые знания 

должны быть, во-первых, всесторонними и всеохватывающими, а во-вторых, 

само обучение должно быть пригодным для всех людей. Поэтому вопрос об 

эффективности данных образовательных учреждений продолжает оставаться 

актуальным. Сегодня мы наблюдаем активные попытки реформирования 

этой сферы, что является безусловно необходимым в условиях кризиса 

педагогической системы не только в Украине, но и в других странах. 

Какие наиболее значимые проблемы предстоит решать в первую 

очередь и какую роль в их решении играет личность педагога? Исаак Ньютон 

говорил, что «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах 

гигантов». Помогут ли «плечи гигантов» современному педагогу найти 

оптимальное решение новых проблем в образовании? Попытка ответить на 

эти вопросы является целью данной работы. 

Одной из острых проблем сегодняшнего университетского обучения 

является крайняя инертность государственной системы образования. Процесс 

осмысления новых технологий и включение их в университетскую практику 

и образовательные программы происходит с большим запаздыванием. Даже 

лучшие ВУЗы страны не в состоянии соответствовать актуальным 

образовательным запросам в полной мере. А количество таких запросов в 

обществе растет. Только за последние два года в Одессе открылись такие 

площадки – Impact Hub, Терминал 42, IQSpace и проект Intellectuarium и т.д.  
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В студенческой и молодежной среде популярны лекции, тренинги, 

семинары. Информация о предстоящих мероприятиях, как правило, 

появляется в соцсетях, и за неделю все билеты раскупаются или бронируются 

потенциальными участниками. На наших глазах востребованное и 

увлекательное образование уходит из ВУЗов и перемещается в коворкинги. 

Это касается практически всех научных сфер: IT-технологий, робототехники, 

менеджмента, маркетинга, культурологии, искусствоведения, социологии, 

психологии, философии и др. 

Данные тенденции в образовательной среде, сродни «кризису в науке» 

по Т. Куну: принятая образовательная парадигма перестает справляться с 

возникающими «аномалиями», которые игнорируются и замалчиваются: 

университет уже не является главным источником инноваций, он уже не 

выполняет функцию питательной творческой среды для студентов, 

аспирантов, ученых. Согласно Т. Куну, ученые, «столкнувшись с аномалией 

или кризисом, занимают различные позиции по отношению к существующим 

парадигмам, а соответственно этому изменяется и природа их исследования. 

Увеличение конкурирующих вариантов, готовность опробовать что-либо 

ещѐ, выражение явного недовольства, обращение за помощью к философии и 

обсуждение фундаментальных положений – всѐ это симптомы перехода от 

нормального исследования к экстраординарному» [1]. 

В условиях подобных перемен от педагога зависит очень многое: то, 

каким он предстает перед студентами в аудитории и то, как представляет 

свой предмет, обуславливает конечный результат. Безусловно преподаватель 

должен быть содержательно интересен и современен. У современного 

педагога должен быть интерес к инновациям, ему должно быть интересно 

думать о том, что происходит вокруг; преподаватель должен иметь 

исследовательский интерес к окружающей действительности и обладать 

навыками презентации своей области знания. Только при выполнении 

данных условий можно надеяться на интерес к обучению со стороны 

студентов. 
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Другим фактором нарастающего кризиса в системе образования 

является перенасыщение информационной среды, в которой существует 

современное общество. Ситуация, когда человеку доступно слишком много 

информации, порождает целый ряд проблем: социально-психологических, 

педагогических, гносеологических, аксиологических и др. И в современной 

университетской среде эта проблема ощущается наиболее остро. Для 

преподавателя приоритетной задачей становится необходимость 

своевременно реагировать на происходящие изменения, не оставаться в 

стороне. Вот три основные момента, которые предстают наиболее 

значимыми в этом аспекте. 

1. Закон обратного отношения количества информации и ее ценности: 

чем больше информации поступает к человеку, тем менее важной она ему 

представляется. У человека есть возможность без особых усилий получить 

ответ почти на любой вопрос, и парадокс заключается в том, что желание 

задавать эти вопросы стремительно уменьшается. Если в доинтернетовскую 

эпоху проблема заключалась в том, где найти информацию, то сегодня 

человек пресыщен информацией и желает избавления от нее. 

2. Когда человеку доступен огромный объем информации, он теряет 

способность ее полноценно воспринимать и осмысливать. Эти два процесса 

образуют важнейшие взаимодополнительные направления в мышлении. С 

одной стороны, восприятие и осмысление исключают друг друга (нельзя в 

один и тот же момент получать информацию и осмысливать ее), с другой 

стороны, восприятие и осмысление предполагают друг друга, так всякое 

восприятие ―нагружено‖ предшествующими знаниями, испытывает их 

влияние, а значит, в этом отношении осмысленно, но осмысливать можно 

лишь то, что уже воспринято [2, с. 43–44]. Педагогу необходимо обучать не 

только своему предмету, но и навыкам работы с информацией, формировать 

профессиональные и общечеловеческие ценности; он ответственен за 

формирование информационной компетентности, влияет на развитие 
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способности у студентов самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать информацию. 

3. Популярность поисковых систем привела к появлению Google-

эффекта [5]. Суть данного явления заключается в том, что человек перестает 

запоминать информацию, которую можно легко найти в Интернете. Он 

рассчитывает на Интернет, как дети рассчитывают на помощь своих умных 

родителей и помнит только то, где можно найти ответ при необходимости, 

если такая необходимость когда-нибудь настанет. Все чаще начинают 

говорить о том, что у современного человека меняется отношение к 

запоминанию как таковому: «Оперативная память начинает перевешивать 

постоянную. Кто помнит дату битвы при Каннах, если, при желании, ответ 

можно найти за несколько секунд? Сегодня для получения лицензии 

лондонские таксисты должны знать расположение 10.000 улиц. Чтобы найти 

для пассажира самый быстрый путь. Завтра это знание будет мешать им. 

Потому что навигатор найдет самый быстрый путь гораздо лучше. С учѐтом 

пробок и аварий» [3, с. 7–8]. Запоминание утрачивает свою ценность, когда у 

каждого в кармане есть смартфон. 

Очевидно, что изменение системы обучения будет двигаться в 

направлении смещения акцента с запоминания на осмысление и понимание. 

Цениться будет не то, сколько человек ―помнит‖, а как он ―понимает‖, 

способен ли мыслить творчески, нетривиальным образом. Именно такой 

пример должен демонстрировать современный преподаватель – человека 

мыслящего и творчески решающего задачи. Вместе со всеми этими 

изменениями неизбежна переоценка познавательных средств и способов 

предъявления понимания, так как смена концепта (смысла) влечет и смену 

всей структуры системы образования. Очень точно отмечал Эрвин 

Шредингер, что «задача состоит не в том, чтобы увидеть то, что никто еще не 

видел, а в том, чтобы думать так, как еще никто не думал о том, что видят 

все» [4]. А такой процесс непосредственно связан с осознанным 

представлением понимаемого объекта в виде системы (вычленением 
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концепта, структуры и субстрата). Обучение системному подходу и 

соответствующему методу исследования становится актуальной задачей для 

всей образовательной системы. Системный подход позволяет вооружить 

человека рациональным инструментом для решения познавательных задач, 

применяя качественный анализ. 

Современная образовательная система – это прежде всего сильная 

система, которая способна инициировать необходимые перемены в личности 

обучающегося. 

Понятия «сильных» и «слабых» систем часто используются по 

отношению к образовательным объектам («сильная» школа, «сильный» 

факультет и т.д.). Само же понятие «силы» и «слабости» требует уточнения. 

В общей параметрической теории систем выделяются такие системные 

параметры как сила («форсивность» – от англ. force – сила, усилие) и 

слабость системы. Когда элементы входят в систему, они всегда в какой-то 

степени изменяются, именно потому, что отношение меняет вещь и тем 

отличается от свойства. Когда вхождение в состав системы изменяет элемент 

существенно, в значительной мере, мы имеем пример сильной системы. В 

противоположном случае система будет слабой. В предельном случае 

вхождение элемента в систему может вообще разрушить слабую систему. 

Следует различать следующие виды форсивности (сильных систем): 

1) субстратно-форсивные системы; 

2) структурно-форсивные системы; 

3) концептуально-форсивные системы. 

Именно последний тип сильных систем наиболее интересен с точки 

зрения анализа образовательных моделей. Концептуально-форсивные 

системы характеризуются проявлением сильных свойств на уровне концепта 

системы. Так, когда говорят о «сильном учителе», предполагается именно 

такой тип концептуальной форсивности – возможность одной системы 

изменить концепт другой системы. Таким образом, концептуально-сильные 

системы всегда воздействуют на смысл (идею) всей исходной системы. 
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Современный педагог должен быть «сильным» элементом в 

образовательной системе, чтобы иметь достаточный потенциал для того 

чтобы стать источником изменений «изнутри» всей системы, быть 

ориентиром не только для своих учеников, но напрямую участвовать в 

выработке ценностных оснований новой образовательной парадигмы. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНЫХ И 

ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ПЕДАГОГА НА ЗАНЯТИИ 

Ковалева В. М. 

ст. преп. каф. лингводидактики, ИПИГ  

 

Актуальный в наши дни компетентностный подход к системе 

образования направлен на формирование личности, успешной во всех сферах 

общественной деятельности. Решение этой задачи требует пересмотра 

традиционных подходов не только непосредственно к учебному процессу в 

вопросе «чему учить?», но и в вопросе «как учить?», т. е.  к педагогической  

деятельности в целом. В связи с этим возникают вопросы совершенствования 

профессиональной деятельности педагога на базе современных 

фундаментальных исследований педагогической науки, т. к. уровень его 

личностного и профессионального развития определяет эффективность 

межличностного взаимодействия «учитель – ученик», лежащего в основе 

процесса обучения. Высокий уровень педагогического мастерства будет 

способствовать оптимальному взаимодействию с обучаемыми и максимально 

эффективному воздействию на них, что, в свою очередь, приведет к 

достижению конечных образовательных задач.  

Анализу процесса педагогического взаимодействия посвящены 

многочисленные исследования А.Г. Асмолова, И.А. Зимней, И.А. Зязюна, 

А.А. Леонтьева и др. Вопросы эмоциональной регуляции и психологической 

самокоррекции подробно рассмотрены в работах К.А. Альбухановой – 

Славской, Н.В. Витта, Н.В. Гришиной, Б.Ф. Ломова, Р.П. Мильруда. Особое 

внимание раскрытию эмоциональной составляющей межличностного 

взаимодействия, осуществляемого в процессе педагогической деятельности, 

уделено в работах Б.Г. Ананьева, В.А. Крутецкого, П.М. Якобсона, 

И.В. Страхова и др.  

Педагогическая деятельность представляет собой процесс решения 

множества стандартных и нестандартных задач, на решение которых и 
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направлено педагогическое взаимодействие. Умение правильно 

воспользоваться той или иной педагогической технологией требует 

углубленного знания набора возникающих в педагогическом процессе 

ситуаций и четкого осознания конкретных сиюминутных целей 

педагогического воздействия.  

Особого внимания требуют так называемые эмоциогенные ситуации, к 

которым, прежде всего, относится педагогический конфликт – закономерное 

для динамического социума социальное явление. Педагогический конфликт 

понимается как «объективное противоречие, вызванное несоответствием 

имеющегося уровня личностного или индивидуального развития и реальных 

ситуаций учебно-воспитательного процесса» [6; с. 168]. Недостаточная 

профессионально-психологическая подготовка к поведению в эмоциогенных 

ситуациях приведет к снижению качества педагогического воздействия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональная регуляция в 

процессе межличностного общения представляет собой важный показатель 

уровня квалификации педагога.   

Снижение количества и остроты конфликтов, неизбежно возникающих 

в учебном процессе, с позиции конструктивной педагогики, возможно лишь 

путем перевода конфликта в педагогическую ситуацию. Это дает 

возможность педагогу, в зависимости от стоящих перед ним педагогических 

целей, адекватно использовать те или иные способы и приемы управления 

конфликтной ситуацией. Мастерство заключается в осознанном управлении 

эмоциями всех сторон, участвующих в конфликте, что, прежде всего, 

выражается в эмоциональном реагировании. Наблюдаемая эмоциональность 

учителя больше всего проявляется в коммуникативной деятельности, т.е. в 

речемыслительных процессах [1; с. 52], которые могут рассматриваться как 

одно из проявлений сущности эмоциональности.  

В эмоциогенной обстановке, свойственной межличностному 

противостоянию, педагогу приходится преодолевать ряд психологических 

трудностей. Прежде всего ему надлежит справиться с эффектом 

http://www.voppsy.ru/issues/1987/876/876047.htm#a4
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неожиданности, внезапности, овладеть собой и ситуацией, не подчиняясь 

эмоциональному порыву, например, чувству обиды на обучаемых, поведение 

которых нередко не укладывается в рамки привычной корректности. 

И.А. Зязюн отмечает, что в подобной ситуации особого внимания требует 

умение управлять своим эмоциональным состоянием: воспитательному 

процессу вредит раздражительный тон, преобладание отрицательных 

эмоций, крик. Всегда следует отдавать себе отчет в том, что привнесено в 

конфликтную ситуацию самим педагогом [5].  

Речевое поведение педагога является значимым фактором 

возникновения как конструктивных, так и деструктивных форм и стратегий 

межличностного взаимодействия в системе «учитель – ученик», влияющих 

на личностное развитие учащихся. Нередко преодоление коммуникативного 

кризиса требует кардинального изменения педагогической позиции, 

приведения ее в соответствие с новыми реалиями. Именно в такие моменты с 

очевидностью проявляется профессиональная культура преподавателя. 

Своими действиями и поступками он может снять накал негативных эмоций 

или, наоборот, усилить остроту переживаний, превратив самое невинное 

столкновение интересов, желаний в трудноразрешимое противоречие, каким 

является конфликт. 

Как уже отмечалось, реакции педагога по отношению к цели 

педагогического взаимодействия могут быть конструктивными и 

деструктивными. Конструктивные действия и поступки способствуют 

реализации учебно-воспитательных целей, выполняя мотивационную, 

мобилизующую, психотерапевтическую функцию, обогащая 

коммуникативный опыт обучаемого культурными поведенческими 

эталонами, поднимая межличностные отношения на более высокий 

нравственно-этический уровень, усиливая в конечном итоге положительное 

личное влияние. 
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И. Кузнецов выделяет следующие основные показатели 

конструктивных реакций педагога при разрешении педагогических 

конфликтов: 

1) устранение объективных и субъективных причин; 

2) гармонизация общения на основе позиционного сближения сторон; 

3) повышение эффективности предметного взаимодействия за счет 

усиления положительной мотивации. 

Деструктивные акции усиливают эскалацию эмоционального 

напряжения, провоцируя конфронтацию. Они могут создавать лишь 

иллюзию примирения, ибо сводятся к внешнему дисциплинированию 

обучаемых, загоняя противостояние вовнутрь, придавая ему скрытый 

характер. Они приводят к разрыву внутренних связей, отчуждению 

обучаемых, потере личного авторитета преподавателя. К типичными 

деструктивными приемами воздействия можно отнести следующие:  

1. Угрозы, запугивание (потому что, если ты не…, то я…; ты 

пожалеешь об этом; поговорим об этом на экзамене);  

2. «Эмоциональные удары» –  унижения, оскорбления в адрес 

противника ( вы даже не в состоянии понять проблему; двоечник, 

бездельник);  

3. Ссылки на авторитет, прямой диктат ( я ваш преподаватель, значит я 

знаю лучше; я сказал, значит так и делайте);  

4. Уклонение от обсуждения проблемы (по-моему, вы драматизируете 

ситуацию; я вообще не вижу здесь никакой проблемы);  

5. Скрытое унижение личности – ирония, насмешки (еще один великий 

философ нашелся);  

6. Месть и прямое или косвенное сведение счетов (получи же то, что 

заслужил!; я предупреждал, но ты не слушал);  

7. Демонстрация превосходства – интеллектуального, нравственного 

(не понимаю, как можно не разобраться в элементарных вещах, в твои годы я 

уже…).  
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Приведенный перечень достаточно типичных деструктивных реакций в 

своей сущности является выражением педагогического императива, 

нарушением принципов профессиональной этики, неумением строить 

учебно-воспитательное взаимодействие на ненасильственной 

равнопартнерской основе. Конфликтогенное поведение педагога 

представляет опасность не только потому, что ведет к обострению 

взаимоотношений с обучаемыми. Образ действий, поступки наставника 

воспринимаются ими как допустимая модель поведения, заражая 

агрессивностью и репрессивностью. 

Анализ эмоциональной регуляции педагогической деятельности 

показывает, что для управления эмоциями недостаточно регулировать только 

непосредственно наблюдаемые эмоциональные проявления. Интересна точка 

зрения Р.П. Мильруда, которая заключается в том, что «эмоциональная 

регуляция педагогической деятельности может быть сформирована путем 

коррекции способов эмоционального реагирования, раскрывающих 

отношение педагога к себе, своей деятельности и к партнерам по этой 

деятельности» [4]. Исследователем был проведен лабораторный 

эксперимент, в котором учителям и студентам-практикантам предлагалось 

реагировать на 24 эмоционально окрашенные реплики учащихся. В 

результате анализа ответных реплик выявлялась психосемиотическая 

структура речевых реакций учителя в эмоциогенных ситуациях. 

По отношению к цели педагогической деятельности эмоциональные 

реакции учителя подразделялись на конструктивные, 

псевдоконструктивные и деструктивные. Конструктивные реакции реально 

способствовали достижению цели деятельности, псевдоконструктивные 

создавали видимость участия педагога в решении проблемы, деструктивные 

становились препятствием для выхода из эмоциогенной ситуации и даже 

обостряли проблему. По семантике выделялись оценочные, защитные и 

регулирующие реакции учителя (оценивали поступки, защищали себя, 

ученика или всех участников сложной ситуации, регулировали поведение); 



80 
 

по направленности действия – внешненаправленные, содержащие указания 

ученику, самонаправленные – выражающие свое мнение о себе, свое 

отношение к окружающим, ненаправленные, т.е. обращенные к проблеме или 

ко всем участникам ситуации. По характеру активности реакции были 

наступательными, уступающими и рационализирующими. По своей функции 

они подразделялись на мобилизующие, успокаивающие и провоцирующие. 

Так, к примеру, оценочная семантика вешненаправленных 

конструктивных реакций характеризовалась объективной оценкой ученика и 

его действий; псевдоконструктивных – формальной; деструктивных – 

оскорбительной оценкой ученика. Защитная семантика, соответственно, – 

проникновением в мотивы действий ученика; всепрощением ученика; 

оправданием ученика его несостоятельностью. Регулирующая – 

мобилизацией ученика или запрещением действий; формальным указанием 

или риторическим вопросом; отвержением ученика. 

Проведенный исследователем корреляционный анализ позволил 

выявить вероятностную зависимость одних признаков эмоциональной 

реакции от других. Конструктивные реакции в эмоциогенной ситуации со 

статистически значимой вероятностью содержали мобилизующие и 

наступательные признаки, были защитными по семантике и 

успокаивающими по функции. Содержанием таких высказываний был 

причинно-следственный анализ ситуации. В них упоминались правила и 

нормы поведения, намечались пути решения проблемы. 

Псевдоконструктивные реакции коррелировали с регулирующими 

признаками. Их содержанием могли быть формальное указание ученику или 

риторический вопрос. В ряде случаев они были провоцирующими по 

функции, выражали сомнение в способности ученика решить, возникшую 

проблему. Деструктивные реакции включали оценочные признаки и могли 

принимать форму оскорбительной, разоблачающей оценки ученика. Они 

коррелировали с уступающе-провоцирующими реакциями и выражали 
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самоустранение от решения проблемы, противопоставление учителя и 

ученика и разделение их. 

Интересно, что в контрольной группе, состоящей из педагогов со 

стажем работы свыше 15 лет, которые, по общему признанию, умели 

принимать правильное решение в острых ситуациях, псевдоконструктивные, 

деструктивные и провоцирующие признаки поведенческих реакций 

получили нулевые показатели. 

Результаты эксперимента наглядно демонстрируют тот факт, что 

эффективная коммуникация – решающий инструмент конструктивного 

управления эмоциогенными ситуациями, а успешность педагогического 

взаимодействия зависит от уровня коммуникативной культуры педагога. 

Деструктивная реакция учителя, транслируемая в актах педагогического 

взаимодействия, создает агрессивную среду, вызывает возникновение 

деструктивных моделей поведения и негативных эмоциональных состояний. 

В результате же взаимодействия, построенного на конструктивных реакциях 

возникает новообразование личностного и межличностного характера – 

феномен взаимопонимания, позволяющий достигнуть согласованных целей 

совместной деятельности на основе восприятия педагогом ценностей и 

успехов воспитанников как своих; как разновидность взаимопонимания 

возникает феномен доверия, т. е. открытость во взаимоотношениях.  

Знание подобных закономерностей, умение адекватно выстраивать 

линию поведения и общения в эмоциогенных ситуациях будет 

способствовать повышению коммуникативной и социально-психологической 

компетентности педагогов, что, в свою очередь, поможет в подготовке 

будущих компетентных специалистов. 
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КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

Коликова Т.Г., ассистент 

кафедры украинского и русского языков 

 

«Если учитель имеет любовь к делу, он будет  

хороший учитель.  

Если учитель имеет любовь только к ученику,  

как отец, мать – он будет лучше того учителя,  

который прочѐл все книги, но не имеет любви  

ни к делу, ни к ученикам.  

Если учитель соединяет в себе любовь к делу  

и  к ученику, он – совершенный учитель» 

Л.Н. Толстой 

В мире существует огромное количество разных профессий, 

популярных и не очень, современных и древних, инновационных, 

умирающих и вечных. И среди вечных профессий профессия учителя 

занимает особое место. Задача учителя – быть проводником в передаче 

огромного объѐма общественного знания и опыта, накопленного за 

многовековую историю человечества. 

Главная задача учителя, педагога – это обучение, поэтому, когда мы 

говорим о проблемах  педагогики, традиционно на первое место претендует 

дидактическая функция учителя, педагога. Но сложнейшей функцией 

педагога является воспитательная. В воспитании молодого поколения 

принимают участие многие. Это и семья. И рабочий коллектив и улица. 

Профессиональная педагогическая деятельность требует специального 

образования 

Профессионал действует сознательно, опирается на принципы, 

правила и приѐмы. В данной профессиональной деятельности, как и в любой 

другой есть высшая степень качества – мастерство. Что же это такое? Когда 
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мы хотим дать высшую оценку художнику, писателю, артисту, врачу и т.д., 

мы говорим, что он не просто профессионал своего дела, он – Мастер! Быть 

мастером означает достигнуть высокого искусства в своѐм деле.  Суть 

педагогического мастерства заключается в личности педагога, его умении 

проявить творческую инициативу. Мастерство – это самореализация 

личности педагога в педагогической деятельности, обеспечивающие 

саморазвитие личности учащихся, это синтез свойств личности педагога, 

необходимых для реализации педагогической деятельности на высоком 

уровне. 

И.А. Зязюн определил мастерство учителя « как наивысший уровень 

педагогической деятельности, как проявление творческой активности 

личности педагога. Педагогическое мастерство – это комплекс особенностей 

личности, который обеспечивает самоорганизацию  высокого уровня 

профессиональной деятельности на рефлексивной основе».  

В научно-педагогической литературе даются следующие определения 

понятия «педагогического мастерства»: 

1) синтез личностно-деловых качеств и свойств учителя, 

определяющих высокую эффективность педагогического процесса; 

2) высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в 

творчестве учителя, в постоянном совершенствовании искусства обучения, 

воспитания и развития человека; 

3) синтез развитого психолого-педагогического мышления, системы 

педагогических знаний, навыков, умений и эмоционально-волевых средств 

выразительности, которые в сочетании с высокоразвитыми качествами 

личности педагога позволяет ему успешно решать учебно-воспитательные 

задачи. 

Итак, можно сказать, что педагогическое мастерство – это 

пересечение понятий «педагогическая культура», «педагогическое 

искусство» и «педагогическое творчество». 
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Педагогическая культура представляет собой профессиональную 

культуру человека, синтез высокоразвитого педагогического мышления, 

знаний, чувств и профессиональной творческой деятельности, которая 

способствует эффективной организации педагогического процесса. 

Педагогическое искусство – это соединение профессиональных и 

личностных качеств, которые определяют эффективность педагогического 

процесса, результатом которого является совершенное владение педагогом 

всей совокупностью психолого-педагогических знаний, умений, навыков, 

соединѐнных  с профессиональной увлечѐнностью, развитым педагогическим 

мышлением, интуицией. 

Педагогическое творчество – состояние педагогической деятельности, 

при котором происходит создание принципиально нового в содержании, 

организации учебно-воспитательного процесса, в решении научно-

практических проблем. 

И.А. Зязюн выделяет три этапа формирования педагогического 

мастерства: 

1. Формирование идеала профессиональной деятельности; 

2. Овладение педагогической техникой( умение в процессе учебно-

воспитательной работы управлять собой, учащимися, сотрудничать); 

3. Профессиональное самовоспитание, саморазвитие. 

Педагогическое мастерство выражается в таких аспектах 

педагогической деятельности, как: 

- применение системы эффективных методов решения 

профессиональных задач, владение педагогической технологии; 

- единство науки и искусства; 

- исследовательский подход к анализу  учебно-воспитательных 

ситуаций; 

- индивидуализация педагогического воздействия; 

- педагогический такт, т.е. умение общаться, соблюдая критерии 

педагогического такта; 
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- высокая мотивация труда и др. 

Из каких составляющих формируется мастерство современного 

педагога? Прежде всего, это: 

- знание, понимание и владение методами и формами обучения; 

- мастерство организатора коллективной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

- мастерство передачи знаний, знание целей и задач обучения; 

- мастерство владения педагогической техникой и технологией 

подбора материала; 

- умение чѐтко представлять результат обучения; 

- мотивация учения и артистизм; 

- умение развивать способности обучаемых с разными 

возможностями; 

- мастерство формирования опыта деятельности. 

Учѐные выделяют 4 уровня педагогического мастерства современного 

педагога: 

1. Репродуктивный (умение пересказать обучаемым то, что знает и как 

знает сам). 

2. Адаптивный (умение не просто пересказать, но и трансформировать 

информацию применительно к особенностям обучаемых). 

3. Локально моделирующий (умение не только передавать и 

трансформировать информацию, но и моделировать систему знаний по 

отдельным вопросам). 

4. Системно моделирующий знания (умение моделировать систему 

деятельности, формирующую систему знаний по своему предмету). 

А теперь рассмотрим основные качества современного педагога, 

которые создают условия успешной деятельности: 

- обладание качествами, которые положительно повлияют на 

расположение отношений со студентами: прямота, открытость, деловитость; 

- способность делать учебный материал доступным пониманию; 
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- творческое применение методов обучения; 

- применение психологических качеств поведенческого уровня: 

внимательность, наблюдательность, доброжелательность, волевое влияние на 

студентов;          

- психологическая устойчивость в профессиональной деятельности 

(психологическое эмоциональное отношение к себе и ученикам); 

- умение аккумулировать в себе высшие уровни направленности, 

знания и готовность к действию; 

- постановка и своеобразие речи, такт, темперамент и педагогическая 

требовательность; 

- умение применять  качества, из которых и создаѐтся педагог, 

учѐный, актѐр и воспитатель. 

Все эти качества являются проявлением профессионализма. 

Профессионализм – это высокий уровень общих и профессиональных 

знаний, владение педагогическими технологиями, уровень квалификации, 

реализация в учебном процессе целей и задач  обучения.  Учѐные выделяют 

такие элементы профессионализма современного педагога, как: 

- гуманистическая направленность; 

- профессиональная компетентность; 

- педагогические способности; 

- педагогические техники. 

Гуманистическая направленность – это доминанта на развитие; 

умение видеть личность, чувствовать, понимать и помогать; в каждом малом 

деле видеть большую цель – развитие студента; создавать условия для 

развития студента; отвечать за своѐ влияние; чувствовать моральное 

удовлетворение от положительных изменений студента. 

Профессиональная компетентность - это комплексность знаний 

предмета, педагогики, психологии, методик; личностная окрашенность 

знаний педагога – модальность, проявление собственного отношения, 

освоенность знаний; постоянное обновление знаний (саморазвитие). 
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Педагогические способности – это коммуникативные способности; 

способность видеть и понимать личность; динамизм (способность убеждать и 

внушать); эмоциональная стабильность (способность владеть собой); 

оптимистическое прогнозирование; креативность (способность к творчеству). 

Педагогические техники – это готовность ставить и решать 

стратегические, тактические и ситуативные задачи; умение управлять своим 

поведением, эмоциями, настроением; внимание, наблюдательность; техника 

речи; демонстрация уверенности, внутренней силы; трансляция 

направленности на диалог со студентами.  

Итак, критерии педагогического мастерства – это такие 

отличительные признаки, которые могут быть использованы как оценка 

педагогического мастерства, но судить об уровне профессионализма можно 

только по достигнутым результатам. Совершенный учитель – это тот, кто в 

равной степени любит свою профессию и ученика. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ 

 

Н.О. Копилова, 

асистент кафедри культурології та мистецтвознавства 

 

Вступ та постановка проблеми. Педагогічна майстерність – результат 

напруженої інтелектуальної праці, яка потребує великої спостережливості й 

креативності [8;с.202]. Спостережливість педагога у свою чергу є необхідною 

складовою будь-якої педагогічної взаємодії, навчально-виховного процесу. 

Загальновідомо, що робота викладача означає постійний контакт із іншими 

людьми, тобто її можна віднести до типу професій «людина-людина» [9; с.6]. 

Отже, педагогічна діяльність завжди являє собою певну комунікацію. Тому 

до основних задач педагога можна віднести вміння організувати процес 

педагогічної взаємодії, встановити комунікацію із аудиторією та 

прогнозувати можливі результати цієї комунікації. Педагогічна 

спостережливість виступає у якості необхідного інструменту у виконанні 

перелічених завдань.  

Недостатнє володіння педагогічною спостережливістю може 

спричинити певні проблеми у процесі педагогічної взаємодії та певні 

труднощі у виконанні викладачем низки професійних завдань. Отже, метою 

даної статті є дослідження можливих шляхів розвитку педагогічної 

спостережливості.  

Аналіз досліджень та публікацій. Методологічною основою для 

написання даної статті стали роботи А.С.Макаренка, І.А.Зязюна, Л.О.Регуш, 

А.В.Семенової, В.А.Кан-Каліка, О.О.Леонтьєва, присвячені проблемам 

педагогічної майстерності та педагогічної взаємодії. Інформативною у руслі 

проблеми спостережливості також виявилася розроблена К.С.Станіславським 

система роботи актора над собою, що  може бути використана у сфері 

педагогіки та педагогічної взаємодії. Спостереження як метод 

психологічного дослідження розглядали у своїх роботах Л.С.Виготський, 
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Ш.Бюллер, В.Штерн, Б.Г.Ананьєв та ін. Тренінги та спеціальні вправи з 

розвитку спостережливості представлені у роботах Л.О.Регуш, І.А.Зязюна, 

В.В.Болелової тощо. Метод спостереження активно використовується 

низкою областей гуманітарного знання, такими як психологія, педагогіка, 

соціологія, політологія, антропологія, етнографія, культурологія тощо. В 

галузі психологічних та педагогічних наук інтерес до цього феномену 

пов’язаний із їхньою практичною направленістю: важливо, наскільки 

професіонал володіє технікою спостереження та наскільки є розвинутою 

спостережливість як професійна властивість.   

Зміст та результати дослідження. Спочатку розглянемо 

спостережливість як психологічну характеристику або ж психологічну 

властивість особистості (властивість сенсорної організації), яка базується на 

сприйнятті. Спостережливість можна визначити як «...здатність, що 

проявляється в умінні помічати суттєві, характерні, навіть малопомітні 

властивості предметів і явищ…» [1]. Це передбачає цікавість, допитливість 

та набувається в життєвому досвіді, а розвиток спостережливості важливий 

для формування «…адекватного сприйняття дійсності…» [1].  

Енциклопедичний словник педагога визначає спостережливість як якість 

особистості, що виражається у вмінні спостерігати, тобто концентрувати 

власну увагу на сприйнятті та пізнанні об’єктів,  «у вмінні виділяти 

малопомітні, але важливі властивості» [6]. Також це здатність людини 

керувати власним мисленням, сприйняттям, увагою. За допомогою 

спостережливості у людини «відкривається ―справжній зір‖» [6], 

поглиблюється розуміння різноманітних явищ життя. Ця властивість 

особистості впорядковує і збагачує розумову діяльність людини. 

Спостережливості навчають і виховують її з раннього дитинства у сім’ї, у 

школі. Будь-яке спостереження є включеним до контексту тієї чи іншої 

професійної діяльності.  

У підручнику з педагогічної майстерності І.А.Зязюна знаходимо 

визначення педагогічної спостережливості: це вибіркова спрямованість 
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сприймання, «…що виявляється у легкості виокремлення педагогічно 

інформативних деталей у діяльності й поведінці інших осіб…» [8; с.133]. 

Спостережливість ґрунтується на увазі, сприйманні, мисленні й пам’яті. 

Важливим завданням педагога є вироблення в собі здатності спостерігати та 

аналізувати, тобто розуміти, яка внутрішня сутність прихована за зовнішніми 

ознаками.  

Доктор психологічних наук професор Л.О.Регуш виділяє три складові 

педагогічної спостережливості: понятійну, перцептивну та емпатійну. 

Розвиток зв’язку між переліченими компонентами спостережливості 

«…сприяє її вдосконаленню, формуванню здатності не тільки бачити і 

відчувати іншого, але і передбачити його поведінку…» [9; с.119], тобто 

прогнозувати. До понятійної та перцептивної складових дослідниця 

відносить вміння побачити у зовнішніх проявах людини її внутрішній стан та 

якості, диференціювати ознаки, через які людина виражає себе, наявність 

абсолютної та відносною чутливості, а також інтересу до людини як об’єкту 

спостереження та аналізу. Емпатійна складова пов’язана насамперед із 

взаємодією людей одне з одним. Емпатія, на думку Регуш містить у собі 

раціональний та емоційний компоненти. Перший пов’язаний із увагою до 

іншої людини, спостереженням, сприйняттям його властивостей і станів. 

Другий – емоційний компонент –  виявляється у розумінні іншої людини на 

основі власного емоційного досвіду,  за допомогою емоційних асоціацій та 

переносів. Але у цьому аспекті важливо запобігти «емоційному вигоранню». 

Емпатія потребує здатності співчувати: віддзеркалювати почуття, приймати 

їх, але не «розчинятися» повністю у почуттях іншого. Тобто це поняття несе 

у собі відтінок скоріш інтелектуальний, ніж емоційний.  

Емпатія завжди пов’язана із  здатністю педагога «актуалізувати 

гуманістичну направленість на іншу людину» [10; с.50]. Отже у структурі 

педагогічної спостережливості це передбачає постійну рефлексію з боку 

педагога: «…важливо читати в душах учнів їхні думки і почуття, щоб бачити 
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наслідки своїх дій, передбачати зворотні ходи тих, кому адресовано 

педагогічний вплив…» [8; с.37].  

Дослідниця підкреслює, що емпатийні властивості часто виявляються 

недостатньо розкритими у структурі особистості педагога, що тягне за собою 

відсутність педагогічного такту, нездатність стати на місце учня або 

студента, невиправдані санкції та зайве моралізування з боку педагога.  

Із спостережливістю також тісно пов’язані поняття уваги та уяви. Увага 

є комунікативним дзеркалом вчителя і «…дає змогу орієнтуватися в 

атмосфері взаємодії, тримати руку на психологічному пульсі класу або 

співрозмовника…» [8; с.136]. Соціально-перцептивний бік педагогічної 

взаємодії потребує розвиненої уяви педагога у спілкуванні, що полягає у 

вмінні «…ставити себе на місце іншої людини й бачити світ, працю, себе, 

все, що відбувається, її очима…» [8; с.137]. Увага, уява та емпатія також 

пов’язані із такими важливими для педагога поняттями як креативність та 

педагогічна творчість. У цьому випадку спостережливість може виступати як 

засіб стимулювання творчої активності викладача.  

Отже, у професійній діяльності педагога спостережливість виступає не 

як самоціль, а як засіб та умова успішного розв’язання професійних завдань. 

Ця здатність допомагає викладачеві у педагогічному спілкуванні, у 

встановленні комунікації із аудиторією, дає вміння відчути та проаналізувати 

її настрої та потреби, сформувати певну реакцію на них. Як вже було 

зазначено, процес педагогічної взаємодії та педагогічного спілкування 

завжди є двостороннім, потребує встановлення комунікації та зворотної 

реакції з боку слухачів. У протилежному випадку цей процес просто не має 

сенсу.  

Уміння контролювати та координувати дії великої аудиторії слухачів, 

швидко та конструктивно реагувати на певні ситуації, що виникають під час 

навчального процесу, приділяти увагу та постійно тримати у полі зору 

кожного слухача (або ж створювати в аудиторії подібне відчуття) – все це 

можна віднести до результатів, що досягаються у тому числі за допомогою 
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педагогічної спостережливості. Викладача та аудиторію можна порівняти із 

диригентом та оркестром: саме диригент організує та направляє роботу 

музикантів, розставляє  акценти тощо. Подібно до нього, педагог направляє 

роботу своїх вихованців у потрібне русло. Вміння відчути реакцію аудиторії 

дає змогу удосконалювати педагогічний процес: змінювати манеру викладу, 

темпоритм лекції, характер і форми педагогічної діяльності, типи практичних 

завдань тощо. Також спостереження допоможе викладачеві вибрати 

оптимальний стиль педагогічного спілкування із слухачами його курсів. 

Докладно проблеми педагогічного спілкування у своїх роботах розглядає 

дослідник В.А. Кан-Калік [3].  

Отже, з одного боку, спостережливість педагога є інструментом, за 

допомогою якого можна зрозуміти та відчути настрій аудиторії, її потреби, 

скорегувати напрям роботи студентів. А друга важлива її функція у 

педагогічній діяльності полягає в тому, що педагогічна спостережливість 

виступає у якості засобу контролю власної педагогічної діяльності та 

своєрідного інструменту відстеження її результатів. Враховуючи значення 

педагогічної спостережливості у діяльності викладача, можна зрозуміти 

важливість її розвитку. 

Розвиток педагогічної спостережливості включає теоретичну та 

практичну складову, що є тісно пов’язаними між собою. Отже, найбільш 

ефективним напрямом цього розвитку буде поєднання теорії та практики.  

Важливою для викладача та вихователя є наявність певної теоретичної 

бази, зокрема у сфері психології. Тому бути педагогом – це означає постійно 

поповнювати свій багаж знань. Викладач повинен бути знайомий із 

особливостями людської психології, зокрема зі специфікою психології певної 

вікової групи – в даному випадку, студентів. Біолог Н.С.Тимофєєв-

Ресовський, який ставив у своїх дослідженнях спостереження так само 

високо, як експеримент, підкреслював, що під час спостереження дослідник 

може побачити результат тільки в тому випадку, якщо він точно знає, що 

саме треба шукати, на що звертати увагу. Іноді кілька людей, що мають 
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різний професійний рівень або науково-дослідницькі інтереси в різних 

областях, дивляться на одне і те ж явище, «…а при обміні враженнями 

з’ясовується, що той, хто не мав необхідних знань або не знав, що саме 

потрібно побачити, нічого й не побачив…» [10: c.133].  

Доречним при розв’язанні даної проблеми може стати знайомство зі 

специфікою психотипів людини. Їх традиційно виділяють чотири: сангвінік, 

холерик, меланхолік та флегматик [5]. Кожному типу властиві свої 

характеристики, що визначають, наприклад, характер протікання 

психологічних процесів, швидкість реакцій та обробки інформації,  легкість 

або важкість пристосування до нових умов, труднощі, із якими стикається 

студент, виконуючи ті чи інші типи завдань. Наприклад, холерики та 

сангвініки, обираючи серед видів аудиторних завдань, скоріш за все 

віддадуть перевагу усній бесіді, а для флегматика та меланхоліка буде 

зручніше дати відповіді у письмовій формі.  

Урахування особливостей психотипів дозволяє розробляти 

індивідуальний підхід до студента. Звичайно, така схема набагато краще діє в 

малих академічних групах, де є можливість приділити увагу кожному 

студентові. Такий принцип відповідає гуманістичній спрямованості та 

особистісно-орієнтованій парадигмі освіти. Дослідниця Л.Н. Завадська 

відмічає, що прямої залежності між успішністю в навчанні та типами 

темпераменту немає [2], але психологічні особливості  цих типів мають 

певний вплив на навчальний процес.  

Безумовно, процес розвитку педагогічної спостережливості містить у 

собі тісний взаємозв’язок теорії та практики. Вельми важливою є його 

практична складова, що потребує певних зусиль та полягає у постійній 

активності й роботі педагога над собою у вигляді вправ, тренувань тощо.   

Як вже було зазначено, спостережливість як властивість сенсорної 

організації тісно пов’язана із різноманітними психічними явищами. 

Передусім вона обумовлюється відчуттями та умовами їх протікання. 

Спостережливість передбачає добре розвинутий зоровий аналізатор, високу 
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абсолютну та відносну чутливість. Розвиток спостережливості потребує 

постійної практики. Відомий радянський педагог А.С. Макаренко вважає 

необхідним для викладача та вихователя розвивати зір: «…просто фізичний 

зір... Треба вміти читати на людському обличчі, ...і це читання може бути 

навіть описано в спеціальному курсі. Нічого хитрого, нічого містичного 

немає в тому, щоб по обличчю дізнаватися про певні ознаки душевних 

порухів»  [4; с.260]. Розвиток чутливості зорового аналізатора також вважав 

важливою умовою розвитку спостережливості К.Г.Паустовський. Відомий 

письменник радив читачеві працювати над зором, тримати його «у струні… 

Спробуйте місяць або два дивитися на все із думкою, що вам це треба 

обов’язково написати фарбами… Усюди дивиться на людей саме так. І ви 

переконаєтесь, що до цього ви не бачили на обличчях і сотої частини того, 

що бачите тепер» [7; с.596]. За словами майстра, з часом людина, що звикла 

постійно спостерігати, навчиться по-справжньому «бачити» та їй вже не 

потрібно буде примушувати себе до цього [7; с.596]. Дослідниця 

О.М.Семенова у своєму «Тренінгу емоційної стійкості педагога» [10] також 

підкреслює необхідність та важливість постійного спостерігання: за 

близькими та просто за оточуючими людьми.  

Але власне спостереження знову ж таки виявляється недостатнім для 

успішного розвитку педагогічної спостережливості як професійної 

властивості педагога. Викладачеві потрібно також вміння проаналізувати 

інформацію та вірно розшифрувати ті сигнали, що надходять до нього із 

оточуючого середовища. Отже, одним зі шляхів розвитку педагогічної 

спостережливості є вивчення кінесики (від давньогрецьк. «рух») – науки про 

мову тіла у спілкуванні між людьми. Кінесика вивчає такі зовнішні прояви 

людини як міміку (виразний рух м’язів обличчя), жестику (рух здебільшого 

рук) та пантоміміку (рухи тіла – постать, осанка, поза, хода тощо). Кожний 

рух обличчя та тіла людини несе у собі певну психологічну причину. Знання 

міміки та «мови тіла» дає змогу зрозуміти настрій, почуття та наміри 

співрозмовника.  
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Своїми дослідженнями у сфері кінесики відомі А. Піз, Б. Піз (їхні роботи 

присвячені «мові жестів»),  Р. Уайтсайд (робота «Про що говорять обличчя»),  

У.Г. Хей тощо. 

Пряма спина, розправлені чи навпаки опущені плечі, опущені голова, очі 

чи губи, звужені або широко відкриті очі, насуплені брови, зморшки на лобі, 

схрещені на грудях руки чи перехрещені ноги, підпирання голови рукою, 

постукування пальцями, характер посмішки, повільний або швидкий 

характер рухів, мовчазність, скупість або навпаки багатство жестикуляції, 

блиск очей або його відсутність, спрямованість погляду – усе це може надати 

інформацію про внутрішній стан людини. Наприклад, стан зневаги можна 

визначити за звуженими очима, піднятою догори головою, кривою 

посмішкою та зверхньою позою, стан страху – за розширеними очима, 

піднятими бровами, застиглою позою, стан подиву – за схожими ознаками, 

але погляд буде запитливим, а не наляканим. Невербальна поведінка, що 

демонструє гнів, характеризується перекривленим обличчям, широко 

відкритими або навпаки надто звуженими очима, вертикальними зморшками 

на переніссі, стиснутими кулаками тощо. І, нарешті, щира посмішка, сіючи 

очі, жвавість рухів та легка хода вказують на радість. Таким чином, педагог 

може відстежувати реакцію аудиторії на свої дії та слова, без слів розуміти її 

почуття та наміри. Це допоможе викладачеві корегувати свою поведінку та 

краще встановлювати контакт із студентами. «Знання еталонних ознак 

невербальної поведінки відіграє роль ―пускових механізмів‖ при 

моделюванні внутрішніх особливостей людини» [8; с.135].  

Враховувати потрібно не тільки міміку та рухи тіла, але й деякі 

особливості зовнішності людини. Наприклад, відстань між очима [12; с.160], 

повноту губ тощо. Але педагогу, що вивчає кінесику, слід пам’ятати, що ці 

ознаки не є основою для оцінювання особистості, а лише «…підказкою, за 

яких умов та чи інша риса найбільше виявляється…» [12; с 160].  

Теоретичною базою для педагога може стати система, розроблена 

відомим режисером та теоретиком театру К.С. Станіславським, зокрема у 
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його праці «Робота актора над собою» [11]. Вже багато років педагогічна 

наука використовує теоретичні та практичні розробки великого режисера, і 

будь-який педагог може знайти у його працях багато доречних порад та 

рекомендацій. Важко суперечити, що викладач у своїй педагогічній 

діяльності є подібним до актора театру. Наявність вміння спостерігати та 

аналізувати свої спостереження є необхідним для будь-якого актора. Адже 

артист повинен відчувати реакцію та настрої глядача. К.С.Станіславський 

визначає талант як певну комбінацію творчих здібностей актора, серед яких є 

афективна пам’ять, уява, здатність перевтілюватись, винахідливість, 

внутрішній та зовнішній вплив та, звичайно, спостережливість. Усі 

перелічені риси потрібні й викладачеві під час педагогічної взаємодії, 

зокрема задля впливу на аудиторію. Адже він є головною дійовою особою у 

«театрі одного актора» [8; с. 95]. Станіславський підкреслює, що 

спостережливість є фундаментом для творчої уяви. А добре розвинена 

спостережливість є результатом постійної уваги до усіх явищ життя: отже, як 

педагогу, так і актору, треба постійно «поповнювати склади своєї пам’яті, 

вчитися, читати, спостерігати, подорожувати, бути в курсі сучасної 

громадського, релігійного, політичного та іншого життя» [11].  

Розвиток педагогічної спостережливості вимагає постійних практичних 

вправ та тренувань, націлених на розвиток власне спостережливості, а також 

мислення, уваги до деталей, вміння концентрувати та розподіляти увагу, 

швидкості реакції, багатозадачності, комунікативних навичок, креативності, 

уяви та творчої активності педагога.  

Так, викладач постійно спостерігає за студентами, аналізує та прогнозує 

їхню реакцію, намагається періодично ставити себе на їхнє місце. Важливо 

порівнювати кожне нове заняття із попередніми, відстежувати, як змінюється 

атмосфера. Поступово це вміння буде доведено до автоматизму. Цікавою є 

порада проаналізувати прізвиська, які дають учні своїм вчителям – вони, як 

правило, дуже показові та вказують на певні недоліки  педагога. 

Спостерігати потрібно не тільки за учнями, а й за колегами – відвідувати їхні 
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аудиторні заняття, конференції, спеціальні семінари для викладачів. Це дає 

змогу ділитися педагогічним досвідом, аналізувати діяльність інших 

педагогів та зіставляти її із власною.  

Також педагогу треба навчитися спрямовувати власну увагу та керувати 

нею під час занять. У цьому йому може допомогти теорія «трьох кіл уваги», 

розроблена Станіславським.  

Існує багато практичних вправ, які спрямовані саме на роботу над 

увагою та уважністю. Так наприклад, сюди відноситься вправа із цифрами: 

людина пише цифри від 1 до 20 а вголос проговорює їх у зворотному 

порядку. Або під час прослухування теле- чи радіопередачі можна 

попробувати шукати у тексті певні слова (кожного наступного разу інші). 

Важливим аспектом уваги є увага до деталей. Достатньо згадати собі 

знаменитого літературного героя Шерлока Холмса та його «дедуктивний 

метод» і здатність «читати» людей за допомогою, здавалося би, незначних 

деталей. Подібні навички теж можна розвити у собі шляхом тренувань.  

Необхідним завданням будь-якого педагога, безумовно, є тренування 

пам’яті. Для цього існують спеціальні вправи. Це потрібно робити кожного 

дня.  

Емпатичні здібності педагога також підлягають вдосконаленню, їх 

необхідно розвивати за допомогою спеціальних навчальних програм та 

психологічних тренінгів (вправи на розвиток сенситивності, вирішення 

проблемних педагогічних завдань і ситуацій тощо).  

Ще один важливий крок на шляху розвитку спостережливості викладача 

– це тренування творчої уяви та розвиток креативності. Адже уява педагога у 

спілкуванні є «інструментом зміни позиції» [8; c. 137] («Якби я був на його 

місці…»), засобом розвитку творчості і виразності мовлення та дає 

можливість передбачати результати своєї діяльності. Педагог повинен 

постійно у думках відтворювати можливі варіанти ситуацій педагогічного 

спілкування і намагатися вирішити їх. Педагогу слід звернути увагу на 

різноманітні тести та тренінги, що сприяють розвитку уяви та креативності 
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(наприклад, тести творчого мислення американського психолога Е.Торренса). 

Викладач тут може виступити у якості дослідника та першовідкривача: 

випробувавши певну методику на собі, можна порекомендувати найбільш 

вдалі тести та вправи студентам, або навіть проводити регулярні тренінги на 

певні теми у позанавчальний час. Це може навіть стати частиною 

організаційно-виховного процесу.  

Доктор психологічних наук Л.О.Регуш розробила фундаментальний 

практикум зі спостереження та спостережливості, який відображає доробки 

стосовно методу спостереження, аналіз різноманітних практик та тренінгів 

спостережливості. Представлені техніки сприяють укріпленню зв’язку між 

трьома компонентами спостережливості (понятійним, перцептивним та 

емпатійним). Розроблені вправи націлені на знайомство із людиною як 

об’єктом спостереження, його психофізіологічними реакціями, на роботу із 

ціллю спостереження, диференціацію ознак, за якими ведеться 

спостереження, на вибірковість сприйняття, вміння будувати висновки на 

основі спостереження тощо. Усі ці вміння та навички є важливими для 

педагога, а найважливішим є постійний процес рефлексії та аналізу власної 

педагогічної діяльності.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Спостережливість 

педагога – це спостереження не тільки за іншими людьми, а насамперед за 

самим собою. По-перше, для педагога, який не вміє розуміти та прислухатися 

до себе, не володіє самоемпатією, буде досить проблематично зрозуміти та 

відчути інших людей, навчити їх, скорегувати їхні дії, надати допомогу тощо. 

По-друге, викладач повинен пам’ятати, що він є публічною персоною і 

постійно знаходиться під увагою свої слухачів та його вербальні та особливо 

невербальні сигнали також можуть бути прочитані та проаналізовані.  Тому 

важливим завданням будь-якого педагога є здатність бачити себе ззовні та 

навчитися контролювати власну міміку, жести, пози тощо. Як вже було 

зазначено, «…педагогічна діяльність багато в чому близька акторській…» 

[11; с. 151]. К.С. Станіславський вважав зняття «м’язових затисків» 
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важливим моментом роботи кожного артиста. Режисер радив виробити в собі 

звичку до безперервної механічної самоперевірки та розвинути в собі 

спостерігача й контролера. Це досить непросто, адже потрібно невпинно 

стежити за собою, помічати власні помилки та усувати їх. Цей процес 

повинен бути доведений до автоматизму, а з часом – перетворитися на 

природну звичку. Така звичка буде завжди допомагати педагогові у його 

професії, особливо у моменти нервового напруження, які є неминучими. 

Звичайно, такі рекомендації стосуються не лише питань, пов’язаних із 

кінесикою, а діяльності педагога взагалі, і вони тісно пов’язані із умінням 

спостерігати та спостережливістю.  

Таким чином, спостережливість педагога являє собою цілий комплекс 

знань, вмінь та навичок, вона пов’язана із широким спектром понять 

педагогіки та психології. Педагогічна спостережливість є невід’ємним 

елементом педагогічної взаємодії та потребує постійної роботи педагога над 

собою з метою удосконалення його педагогічної майстерності. Також слід 

зазначити, що дана проблема потребує подальшого дослідження, пошуку 

альтернативних шляхів педагогічної спостережливості та систематизації 

отриманих результатів. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМ 

САМОЧУВСТВИЕМ 

Нечипорук Е. П. 

 

Педагогическое общение – это профессиональное общение 

преподавателя с учащимися, имеющее определѐнные  педагогические 

функции и направленное на создание благоприятного психологического 

климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной 

деятельности и отношений между педагогом и учащимися и внутри данного 

коллектива. 

Недостаточное внимание к личности ученика в процессе обучения, 

преимущественная ориентация применяемых методов обучения на 

деятельность учащегося в ущерб вниманию к его личности оборачивается 

большими педагогическими просчѐтами. Оптимальное педагогическое 

общение – такое общение педагога с учащимися в процессе обучения, 

которое создаѐт наилучшие условия для развития мотивации учащихся и 

творческого характера учебной деятельности, для правильного 

формирования личности ученика. 

Деятельность педагога обусловливается его общительностью как 

профессионально-личностным качеством, наличием коммуникативных 

способностей, профессиональных умений и навыков коммуникативной 

деятельности. Наиболее значимыми из этих факторов являются 

коммуникативные способности. От наличия коммуникативных способностей 

зависит овладение профессиональными навыками общения, умение 

выстраивать взаимоотношения в коллективе и управлять ими, возможности 

планирования коммуникативной структуры педагогической деятельности. 

Овладение педагогической профессией связано не только с развитием 

личности учителя, его способностей, умений, навыков помогающих успешно 

выполнять работу, но и с умением бороться с негативными последствиями, 
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такими как нарушение самочувствия, конфликтность, усталость, что 

проявляется во взаимоотношениях с детьми, коллегами, администрацией.  

На сегодняшний день используются разнообразные подходы в 

разрешении обозначенных выше трудностей педагогической деятельности. 

Особо важной проблемой управления творческим самочувствием педагога 

является вызов и мобилизация этого самочувствия непосредственно перед 

деятельностью, преодоление нетворческого настроения и т.п. Опыт 

экспериментальной работы В.А. Кан-Калика, в частности по формированию 

навыков вызова творческого самочувствия, показывает, что метод 

физических действий К.С. Станиславского перспективен для использования в 

педагогической деятельности. Метод физических действий 

К.С. Станиславского, используемый педагогом для преодоления 

нетворческого состояния, как бы "расширяет власть сознания над 

эмоционально-инстинктивной сферой". По существу, в данном случае мы 

частично имеем дело с аутогенной тренировкой. Метод физических действий 

– это не воскрешение пережитых чувств, а создание почвы для подлинного 

переживания. Если желаемый результат не достигается, то необходимо 

прибегнуть к введению новых "если бы". Новизна вымысла, неожиданность 

используемых приспособлений являются мощными катализаторами 

эмоциональных реакций.  

Своеобразие реализации метода физических действий в 

педагогическом творчестве заключается в том, что он необходим педагогу 

лишь на первом этапе, до начала творчества (общения с людьми), а далее 

состояние "если бы" постепенно перерастает в истинную увлеченность 

ситуацией творчества. Следовательно, ситуация "если бы" важна педагогу, 

лишь для вызова творческого самочувствия или преодоления нетворческого 

состояния, а далее идет естественная творческая работа с классом, но уже на 

основе творческого самочувствия, которое теперь сохраняется, 

поддерживается и развивается через живое и непосредственное общение с 

коллективом. Происходит известное переключение источников творческого 
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самочувствия: ситуация "если бы" переключается на реальное общение с 

коллективом.  

Нередко в процессе своей деятельности педагог испытывает чувство 

напряженности, обусловленное такими особенностями педагогического 

творчества, как публичность деятельности, меняющиеся обстоятельства 

творчества, оперативность управления своими психическими состояниями, 

коммуникативная насыщенность труда и т.д. Для преодоления этих и многих 

других отрицательных ощущений необходима постоянная работа по 

самовоспитанию. Существует ряд методов воздействия на себя. Важнейшие 

из них следующие: самоубеждение, самоприказ, самопринуждение, 

самообязательство, самопоощрение, самонаказание, самоупражнения, 

наконец, самовнушение. Педагогический труд требует большого терпения, 

выдержки. Учителю необходимо постоянное владение собой, своим 

самочувствием, настроением. 

Важным аспектом в профессиональной деятельности педагога является 

саморегуляция эмоционального состояния. Саморегуля́ция – свойство систем 

в результате реакций, компенсирующих влияние внешнего воздействия, 

сохранять внутреннюю стабильность на определѐнном, относительно 

постоянном уровне Необходимость возникает, когда педагог сталкивается с 

новой, необычной, трудноразрешимой для него проблемой, которая не имеет 

однозначного решения или предполагает несколько альтернативных 

вариантов. Саморегуляция необходима в ситуации, когда педагог находится в 

состоянии повышенного эмоционального и физического напряжения, что 

побуждает его к импульсивным действиям, или в случае, если он находится в 

ситуации оценивания со стороны детей, коллег, других людей. 

Учитель осознанно или бессознательно стремится к психологическому 

комфорту, снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся 

в его распоряжении средств. Формирование защиты с участием 

эмоционального выгорания происходит на фоне следующих явлений: 



106 
 

1. Симптом «неадекватного избирательного эмоционального 

реагирования». Педагог неадекватно «экономит» на эмоциях, ограничивает 

эмоциональную отдачу. Действует принцип «хочу или не хочу»: сочту 

нужным – уделю внимание данному ученику или коллеге, будет настроение – 

откликнусь на его состояния и потребности. При всей неприемлемости 

такого стиля эмоционального поведения, он весьма распространен. Учителю 

чаше всего кажется, что он поступает допустимым образом. Однако субъект 

общения (ученик) или сторонний человек (коллега) фиксируют иное – 

эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие. 

2. Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Он как бы 

углубляет неадекватную реакцию в отношениях с воспитанниками. Нередко 

у профессионала возникает потребность в самооправдании. Не проявляя 

должного эмоционального отношения к субъекту, он защищает свою 

стратегию. При этом звучат суждения: «это не тот случай, чтобы 

переживать», «такие ученики не заслуживают доброго отношения» «таким 

нельзя сочувствовать», «почему я должен за всех волноваться». 

3. Симптом «расширения сферы экономии эмоций». Такое 

доказательство эмоционального выгорания имеет место тогда, когда данная 

форма защиты осуществляется вне профессиональной области - в общении с 

родными, приятелями и знакомыми. На работе педагог еще держится 

соответственно нормативам и обязанностям, а дома замыкается, не желая 

общаться с близкими. 

4. Симптом «редукции профессиональных обязанностей». Термин 

редукция означает упрощение. В профессиональной педагога, редукция 

проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, которые 

требуют эмоциональных затрат. 

Фаза «истощения». Характеризуется более или менее выраженным 

падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. 

Эмоциональна защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым 

атрибутом личности. 
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1. Симптом «эмоционального дефицита». К педагогу приходит 

ощущение, что эмоционально он уже не может продуктивно 

взаимодействовать с учениками. Он оказывается не в состоянии войти в их 

положение, сочувствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, которые 

должны его трогать, побуждать, усиливать интеллектуальную, волевую и 

нравственную отдачу. 

2. Симптом «эмоциональной отстраненности». Педагог полностью 

исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Его почти 

ничто не волнует, почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни 

позитивные обстоятельства, ни отрицательные. Реагирование без чувств и 

эмоций – наиболее яркий симптом «выгорания». Он свидетельствует о 

профессиональной деформации личности педагога и наносит ущерб субъекту 

общения. 

3. Симптом «личностной отстраненности или деперсонализации». 

Появляется в широком диапазоне умонастроений и поступков учителя в 

процессе общения. Прежде всего, отмечается полная или частичная утрата 

интереса к ученику – субъекту профессионального действия. Он 

воспринимается как неодушевленный предмет, как объект для манипуляций 

– с ним приходится что-то делать. 

4. Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». 

Как следует из названия, симптом проявляется на уровне физического и 

психического самочувствия. Обычно он образуется по условно-рефлекторной 

связи негативного свойства. Многое из того, что касается субъектов 

профессиональной деятельности (в нашем случае – учеников), провоцирует 

отклонения в соматических и психических состояниях. Порой даже мысль о 

таких субъектах или контакт с ними вызывает плохое настроение, дурные 

ассоциации, бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области 

сердца, сосудистые реакции, обострение хронических заболеваний. 

В век научно-технического прогресса и информационного взрыва 

возросли нервные нагрузки, «помолодели» многие болезни, участились 
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нервно-психические и сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и среди 

учителей. Г.К. Зайцев в 1995 году провел обследование 82 учителей 

петербургских школ. Он выявил, что лишь 9,6% педагогов чувствуют себя 

достаточно здоровыми. У них поддерживается высокий уровень 

работоспособности и нет хронических заболеваний. У 34,6% учителей в 

здоровье преобладают только негативные тенденции. Наиболее типичны для 

них нервно-психические расстройства, переутомление, снижение зрения, 

боли в различных отделах позвоночника, а также сердечно-сосудистые 

заболевания и аллергические состояния. 80% обследованных страдают 

хроническими заболеваниями, из которых на первом месте – психические 

расстройства и болезни нервной системы. В наше время, на фоне социально-

экономической напряженности в обществе количество учителей, 

страдающих неврозами, по некоторым данным достигает 60% и более.  

Данные многих исследований подтверждают тот факт, что 

современному педагогу очень важно научиться управлять не только ходом 

педагогического процесса, но и своим здоровьем. Под здоровьем, в данном 

случае, понимается не только нормальное функционирование всех органов и 

систем человека, но и возможность полноценного эффективного труда, 

всестороннего развития. Здоровье – это энергия, бодрость, оптимизм, 

правильное восприятие жизни, ощущение гармонии, творческого настроя. 

Учителю важно научиться самому и научить ребят расслабляться, снимать 

напряжение путем психомышечной тренировки – этого упрощенного 

варианта аутотренинга. В нужные моменты прибегать к физическим 

упражнениям, позволяющим тренировать мышцы и психику, предотвращать 

кислородное голодание, укреплять нервно-психическую сферу. Умение 

управлять своим здоровьем, эмоциональным состоянием, освоение навыков 

стрессоустойчивого поведения – это первая и очень важная ступень 

самопознания. Самопознание дает возможность педагогу лучше узнать свои 

особенности, способности, свои сильные и слабые стороны, дает 
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возможность управлять механизмом психической саморегуляции и является 

отправной точкой саморазвития и самосовершенствования. 

Основные направления саморегуляции. 

 Выработка гуманистической позиции по отношению к себе 

самому, когда возникает осознание значения своей личности, своего «Я» и 

того факта, что каждый человек (вне зависимости от возраста, профессии, 

образования) пребывает в постоянном развитии. 

 Приобретение базовых знаний, представлений о человеческих 

возможностях вообще и своих в частности. Знания сами по себе нейтральны. 

Они только тогда служат человеку, когда включаются в систему его 

мировоззренческих представлений и ценностных  ориентаций. 

 Актуализация личностных ресурсов: «Что дано именно мне, что у 

меня сильнее, что слабее, какие возможности я хочу в себе раскрыть, что я в 

себе еще не знаю». Самоисследование: осознание «множественности» 

человеческой личности, в которой нет ничего «лишнего», «ненужного», все 

во благо, просто в обыденной жизни это множество подавлено жесткими 

стереотипами. 

 Развитие рефлексивной способности – постоянного 

переосмысления своего и чужого позитивного и негативного жизненного 

опыта и выработка механизма творения собственной жизни, ее смысла. 

Для создания индивидуальной системы саморегуляции необходимо 

овладеть: 

 Общеличностными умениями (приемы самонаблюдения, 

самоанализа, способность влиять на собственные установки и уметь их 

выработать, контроль и направление своих эмоциональных и поведенческих 

реакций); 

 Профессиональными (помехоустойчивость, умение распознавать 

и оценивать ситуацию, увидеть истинные причины возникших событий, 

достойно выйти из конфликта, переключаться, использовать паузы для 
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отстранения от прошедших событий, восстанавливать энергию, снимать 

напряжение, приводить себя в творческое состояние). 

Психотехнические мифы и язык саморегуляции. 

Для упрощения процедуры конструирования и применения 

индивидуальных психотехнических средства саморегуляции будем опираться 

на обыденные представления человека – психотехнические мифы. 

Первый миф – это миф о наличии у людей состояний. Термин 

"состояния" используется здесь в нетрадиционном смысле. Когда человек 

говорит о себе, он часто используют слово "состояние": плохое состояние, 

тяжелое состояние, возбужденное состояние, впадаю и не могу выбраться из 

какого-то состояния, такое состояние, что ни о чем другом не могу думать и 

ничем другим заниматься. В этом контексте "состояние" не означает, строго 

говоря, ни "эмоционального" состояния, ни "функционального" состояния – 

того, что понимается под этими терминами в психологии. Ближе всего то, 

что педагоги обозначают словом "состояние", относится к тому, что в 

некоторых традициях называется "состоянием сознания". Предполагается, 

что в каждый данный момент человек находится в каком-то состоянии, хотя 

не всегда фиксирует на этом внимание. 

Состояния не бывают плохими или хорошими, хотя могут быть 

субъективно приятными или неприятными. Но все состояния в определенной 

степени нужны человеку. Если человек не выспался – нормально находиться 

в сонном состоянии. Если человека обидели – нормально быть 

раздраженным, рассерженным, расстроенным или подавленным. 

Существует динамика состояний человека. Состояния сменяют друг 

друга, и это тоже нормально. Ребенок веселится и возбуждается, но если это 

состояние усиливается, то оно может кончиться слезами и сном. На 

похоронах люди горюют, но очень часто через какое-то время начинают 

улыбаться и даже петь. Такая смена состояний естественна. Динамика 

состояний подчиняется принципу маятника: при определенной степени 

усиления состояние переходит в свою противоположность. 
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Творческое самочувствие у каждого педагога в процессе общения, как 

и сам процесс педагогического общения глубоко индивидуальны, иначе 

говоря, всегда обусловлены личностными особенностями учителя. Поэтому 

психологи, изучая общение, значительное внимание уделяют субъективным 

предпосылкам, среди которых выделяют установку, восприятие, настроение 

и взаимопонимание. Специфика установки как компонента общения состоит 

в том, что в системе профессионально-педагогического общения она должна 

формироваться заранее - порой задолго до непосредственно го общения с 

классом. Понятно, что полностью спланировать предстоящее общение 

нельзя, по определенный настрой, желание организовать его именно 

определенным образом должны присутствовать. Установка на предстоящее 

педагогическое общение формируется с учетом общих целей педагогической 

деятельности, ее конкретных задач на предстоящем отрезке общения. 

Одновременно установка отражает общую профессионально-педагогическую 

направленность личности педагога, его отношение к предстоящему 

общению, его творческое самочувствие.  

Таким образом, установка определяется, с одной стороны, личностным 

отношением учителя к деятельности, детям, а с другой – особенностями и 

реальными условиями предстоящего общения, задачами, стоящими перед 

педагогом. Формируя установку на предстоящее общение, необходимо 

учитывать следующее: 

 установка всегда должна быть оптимистичной; 

 недопустима негативная установка на предстоящее общение с 

детьми, она будет мешать, даже если отношения на уроке будут 

складываться идеально; 

 формируя установку на общение с классом, нужно учитывать как 

педагогическую ситуацию, так и личностные эмоциональные компоненты; 

 установка на общение должна быть обновленной, даже если вы 

много раз общаетесь с одним и тем же классом. 
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Верная психологическая установка на общение характеризуется 

постоянной готовностью учителя к контакту с детьми, ожиданием 

удовлетворенности от предстоящего общения, предвосхищением 

эмоционального переживания, результатов общения, заинтересованностью в 

последующем общении. По мнению В.А. Кан-Калика, сам процесс общения и 

подготовка к нему оказывают влияние на творческое самочувствие педагога. 

Вот как это проявляется на различных этапах педагогического творчества: 

 предвосхищение педагогом предстоящего общения с классом как 

фактор, мобилизующий творческое самочувствие; 

 непосредственный изначальный контакт с классом как 

стимулятор творческого самочувствия педагога; 

 общение с классом, поддерживающее и стимулирующее развитие 

творческого самочувствия педагога в процессе деятельности; 

 неудовлетворенность общением как фактор, стимулирующий 

творческое самочувствие педагога в последующей деятельности 

Особенности социально-психологического взаимодействия педагога и 

обучаемых в процессе общения самым      существенным образом влияют на 

результаты всей учебно-воспитательной деятельности. Значимую роль в 

стимулировании процесса общения играет и такой компонент, как 

настроение. Настроение иногда называют психологическим фоном общения, 

эмоциональным состоянием, придающим своеобразную окраску 

переживаниям и самой деятельности человека. В профессионально-

педагогическом общении настроение превращается в фактор, 

стимулирующий или тормозящий творческое самочувствие педагога. 

Поэтому особое значение приобретает управление настроением. 

Памятка педагогу, решившемуся заняться саморегуляцией. 

 Способность к саморегуляции дана человеку от природы, и 

важно, осознав это, развивать такую способность, дабы обрести равновесие и 

гармоничное отношение с миром и самим собой. Саморегуляция основана на 
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умении человека восстанавливать израсходованный физический и 

психический потенциал, открывать новые возможности и ресурсы. 

 Профессия педагога связана с большими затратами физической, 

интеллектуальной и психической энергии, и овладение способами 

саморегуляции необходимо ему для управления своими состояниями, 

возможностью разрешать проблемные и конфликтные ситуации, обретать 

новые смыслы в кризисные периоды своей жизни. Саморегуляция дает 

педагогу познание себя, своих возможностей, умение управлять ситуацией, 

сохранять свою индивидуальность. Благодаря ей мы меньше зависим от 

внешних обстоятельств и обретаем силу, преодолевая страх. 

 Саморегуляция - это опора на себя самого (от меня зависят 

успехи и неуспехи в моей жизнедеятельности) и постоянный поиск новых 

возможностей, способов деятельности и отношений. 

 Процесс развития саморегуляции начинается с формирования 

отношения к себе. Надо принять себя таким, какой ты есть/ обрести любовь к 

себе, признав собственную уникальность. Затем - формирование отношения к 

другим, признание их уникальности и нахождение в себе качеств, 

помогающих понять мнение, точку зрения, поведение другого. 

 Надо изучить свои предпочтения, реакции, состояния в 

различных жизненных обстоятельствах, ситуациях, отрезках времени, 

исследовать свой характер, особенности его проявления в различных сферах 

деятельности (работа, семья, досуг и пр.), постоянно наблюдать за работой 

своего организма. 

 Осознание необходимости восстановления (самореабилитация) 

требует от нас поиска собственного алгоритма достижения равновесия, 

который складывается как на основе знания собственных способов 

восстановления, так и знакомства с другими средствами, имеющимися в 

культуре (западной и восточной). Надо выбрать именно то, что подходит 

тебе и принимается тобой. Восстановление себя за счет другого - тупиковый 

и непродуктивный путь, ведущий к раздражению, агрессии, «поискам 
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виноватого». Такие стихийные способы достижения равновесия, как правило, 

не осознаваемы и не способствуют улучшению отношений с окружающими. 

 Какие взгляды помогают нам достичь психического равновесия?  

Все проблемы во мне самом. 

Всѐ зависит от моего отношения к происходящему. 

Внутреннее равновесие проистекает не из желания изменить других, а от 

принятия их такими, какие они есть. 

Всѐ, что мы можем изменить, – это наше восприятие мира, восприятие 

окружающих, восприятие самого себя. 

Важно перестать тревожиться и научиться жить сейчас. Научитесь 

прощать – это позволит вам избавиться от многих проблем. Необходимо 

избавляться от страха и предпочесть любовь страху. Тогда мы сможем 

изменить природу наших отношений с другими людьми. Педагог, 

научившийся осознанно управлять своими эмоциональными состояниями, 

достигнет большого успеха в своей работе. 

 

Список литературы: 

1. Бабич, О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания 

педагогов: диагностика, тренинги, упражнения / О.И Бабич. Волгоград, 2009. 

2. Бахвалова Л.В. Педагогическое мастерство : учеб.-метод. пособие 

/Л.В. Бахвалова. Минск, 2013. 

3. Рычкова В.В. Формирование эмоциональной устойчивости педагога / 

В.В. Рычкова. Чита, 2005. 

4. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога / 

Е.М. Семенова. М., 2002. 

5. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя / 

А.П. Чернявская. М., 2001. 

6. Щуркова Н.К. Основы педагогической техники : практикум / 

Н.К. Щуркова. М., 2003.  

  



115 
 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

К.СТАНІСЛАВСЬКОГО У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ 

Овчаренко Т.С. 

доцент каф. культурології 

 

Актуальність теми. Ідеї про необхідність використання елементів 

театральної педагогіки, володіння вчителем педагогічною технологією й 

технікою висловлювалась ще К.Д.Ушинським: «Педагогіка – не наука, а 

мистецтво, – найбільше, найскладніше, найвище й найнеобхідніше серед усіх 

мистецтв. Мистецтво виховання спирається на науку. Як мистецтво – воно 

вимагає здібностей та нахилу, і, як мистецтво воно прагне до ідеалу, якого 

вічно намагається досягти і, який цілком ніколи не досяжний: до ідеалу 

досконалої людини» [1]. Педагогічна діяльність пов’язана з мистецтвом, яке 

виникало лише там, де навчальний матеріал є першоосновою і збагачувався 

емоціями та почуттями вчителя та учнів. Головним помічником тут може 

стати внутрішня техніка педагога від свідомості до підсвідомості. Щоб 

навчити учнів володіти собою педагогу необхідно осмислити і практично 

опанувати свої психофізичні можливості. 

Аналіз наукової літератури з теми. Значний внесок у методологію та 

методику дослідження цього питання зробив В.О.Сухомлинський, котрий 

вважав педагогічну техніку засадовою стосовно професійної культури 

педагога. Питання взаємозв’язку театральної педагогіки та педагогічної 

діяльності вчителя хвилювала й педагога А.С.Макаренка. Він наполягає на 

необхідність проведення етюдної роботи (як для педагога та і для вчителя) та 

вживає її у своєї діяльності. Також він відзначав велике значення гри у 

вихованні, наводив класифікацію дитячих іграшок, розмірковував про 

взаємозв’язок між грою та працею, наполягав на те, що грою треба керувати. 

Деякі дослідники у своїх працях надають нам приклад вправ, які можна 

використовувати для учнів та студентів. Наприклад, О.П.Єршова, 
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Т.А.Єршова, Ю.І.Рубіна – використовують у своїх вправах принципи 

театральної системи К.Станіславського.  

Виховний вплив процесу сприйняття мистецтва на учнів та студентів, 

розкрито у педагогічній літературі дуже добре. В них підіймаються питання 

педагогічного керівництва дитячої театральної самодіяльності, її виховні 

можливості та необхідності творчого використання основ режисури в 

педагогічному мистецтві. Наприклад, цікавість викликає дослідження 

Б.Н. Нащекіна, в якої розкрито проблема естетичного виховання в 

самодіяльному колективі; дисертація С.Д. Нікорової присвячена питанням 

театрального мистецтва як засобу морально-етичного виховання у школі; 

найбільш цікавою є праця В.Г. Ширяєвої, де увага приділяється загальним 

принципам організації театральних занять з метою художнього та 

нравственного виховання.  

Про можливості використання театрального мистецтва у школі писав 

М. Бахтін. Він пов’язував це з тим, що воно за своєю психологічною 

природою близько до дитячої гри. Серед вагомих чинників, які пов’язують 

педагогічне та театральне мистецтво, він називає такі: вміння 

перевтілюватися, використовувати увагу та фантазію. 

Виховну роль театру та драматизованих ігор стверджували 

Д.Б. Ельконін та М.А. Епштейн. Вони називають її «арифметикою соціальних 

відношень». Гра – це засіб засвоєння та пізнання світу і самоствердження в 

ньому. Прогностичну та діагностичну функцію театру розглядає 

Н.М. Корнієнко. Театр – це родове мистецтво, а завдяки грі ми можемо 

зберігати характерні особливості того чи іншого етносу, народу. 

Мета нашої статі – показати можливості використання театральної 

творчості, а саме системи К. Станіславського для підвищення ефективності 

взаємодії педагога та учня (студента). 

Основний матеріал. Педагогічна взаємодія просліджується у 

емоціонально-комунікативній сфері. Педагог розробляє драматургію 

педагогічної дії, визначає етапи його розвитку, будує план, який передбачає 
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режисерський задум та бачення того чи іншого сюжету, і частіше виступає як 

транслятор педагогічних ідей. Саме це спілкування та взаємодія з’являються 

рушійною силою театрального та педагогічного процесу.  

Мета та завдання які вирішують театральна та шкільна педагогіка 

схожі. Їх можна визначити як вплив людини на іншу людину та викликання 

певних переживань. Нарешті, театральна та шкільна педагогіка має 

одинаковий інструмент впливу – психофізична природа актора та педагога. 

Крім того, практика показує, що багато здібностей одного й того ж порядку 

можуть бути як у актора, так і у педагога. 

«Система – це не «куховарська книга». Це не довідник, а ціла культура, 

на якій треба зростати й виховуватися впродовж тривалого часу. Іі не можна 

завчити напам’ять. «Систему» треба вивчати по частинах, але потім охопити 

в усьому цілому, добре зрозуміти іі загальну структуру й склад. Коли вона 

розкривається перед вами, немов віяло, тоді ви отримаєте про неї правильне 

уявлення» [2]. Звідси випливає, що система К. Станіславського є наука 

цільна, єдина, гармонійна, в якій кожний елемент зумовлює наступний. 

Система містить п’ять принципів, які можуть бути застосовані й педагогом: 

1) Принцип життєвої правди; 

2) Принцип ідейної спрямованості і вчення про над завдання; 

3) Принцип дії; 

4) Принцип органічної творчості; 

5) Принцип творчого перевтілення в образ. 

Отже, дія, увага, органіка, звільнення м’язів, уява, спілкування, 

бачення, підтекст, над завдання, наскрізна дія – це основні поняття системи 

театрального педагога К.С.Станіславського, кожен з яких знаходить своє 

відображення у практичній діяльності як актора, так і педагога. 

Педагогічна та театральна творчість має ряд процесуальних 

характеристик: 

1 – систематичність та послідовність творчого процесу. Для актора – це 

грання ролі, а для педагога – це процес виховання та навчання; 
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2 – майже усі люди, які займаються творчістю , працюють коли є 

натхнення. Актор та педагог мають працювати в різних обставинах і не 

мають бути залежними від свого настрою; 

3 – актор та педагог починає кожну виставу (урок) з «нуля»; 

4 – процес театрального та педагогічного впливі здійснюється в умовах 

публічного виступу. Учні – це публіка, з якою треба вести діалог. Вони ж не 

тільки спостерігачі процесу, а й активні його учасники. У театрі – глядач, 

який також іноді активно вживається в умовні обставини. Таким чином, 

глядач та учні – є одночасно й суб’єктом, й об’єктом впливу; 

5 – творчість актора й педагога потребує від них оперативності у 

керівництві своїми психічними процесами та життєвий виклик творчого 

самопочуття; 

6 – результати театральної та педагогічної творчості динамічні, 

розвиваються, змінюються, інакше кажучи, уявляють собою процес; 

7 – театральна та педагогічна творчість має колективний характер. 

Завдання педагога у школі – забезпечити умови для творчості кожному 

учню. Кожен урок – це створення педагогічній драматургії, яка надає 

напруженості, диалектичності педагогічному процесу. Урок – це педагогічна 

«п’єса», де вчитель виступає режисером, автором сценарію. Він будує 

драматургію відношень і керує ними, визначає місця і роль кожного учня в 

процесі «гри», керує елементами імпровізації, якщо це треба. 

І.Є Кох у своєму підручнику «Основи сценічного руху. 38 уроків» 

пропонує складати кожний урок з таких дисциплін: гімнастика, ритміка, 

пластичність рук, координація, акробатика. Починаючи з 5-того уроку увести 

вправи на рівновагу, а з 19-20 того уроків – різні етюди та сценічні 

прийоми [3]. Таким чином, якщо ми оволодіємо такими елементами 

театральної педагогіки як зовнішня техніка (вербальна дія)  та внутрішня 

техніка (фізична дія), ми навчимося володіти собою в будь-яких обставинах. 

Результати дослідження. Для успішного проведення уроку вчителю 

треба створити у самого себе творче налаштування. Про нього йдеться у 
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К.С. Станіславського по відношенню до актора. Педагогу також треба вміти 

налаштіватися на заняття, і зарядити аудиторію своєю енергією. Розглянемо 

приклади, коли такий настрій відсутній – це нелюбов до своєї професії, 

конфлікти, негаразди на роботі, перевтомлення, проблеми в родині таке інше. 

Якщо педагогу заважає перша причина, то йому слід змінити професію. Всі 

причини іншого порядку можна переробити на ефективні ситуації. 

І так, перша ситуація. Педагог вже провів 3 пари, втомився, і треба 

провести останнє заняття. Що робити? Для цього можна використати вправи 

медитативного характеру, розслабитися, відпочити 4-5 хвилин у спокійному 

середовищі, прослухати спокійну музику (якщо можливо), а може випити 

чашку гарячого чаю.  

Ситуація друга – Треба провести заняття на тему, яка у педагогу не 

дуже до вподоби. Як тут отримати творче натхнення? К.С. Станіславський 

пропонував актору знайти в ролі якусь цікавість, «манкость». Так саме може 

зробити і педагог – вивчити сам текст, знайти нові факти щодо теми.  

Ситуація третя – не склалися відношення з групою. Настрій педагога 

псується, як тільки він збирається на зустріч з учнями. Що ж робити? Тут 

треба також вправи на медитацію, вивчити урок досконало, продумати 

елементи і прийоми зацікавлення студентів. 

Але, треба розуміти, що урок – це не театралізована вистава, не 

механічне запам’ятовування своєї ролі. Це, перш за все процес спілкування, 

інтерпретації, спостереження, імпровізації. Імпровізація повинна бути 

досконало поміркована та підготовлена: продумати скільки часу треба на 

вербальне спілкування, де саме розташувати учнів і знаходитися самому, 

продумати можливі відповіді студентів та можливий результат уроку, 

підготувати цікавий додатковий матеріал (малюнки, музика, питання, засоби 

візуалізації тощо), продумати зовнішні атрибути уроку (свій власний одяг, 

манеру поведінки, наочні матеріали тощо). 

І, на останнє ми наведемо список ігор, які можна використовувати на 

уроках зі студентами для більш ефективного взаєморозуміння та діалогу: 
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«Друкована машинка», «Тіло в ділі», «Дзеркало», «Перетворення». «Одне ж 

й те діло неоднаково», «Слухаємо», вправи на вміння держати паузу та 

користуватися силою свого голосу, «Співаємо разом пісню», вправи з 

вигаданими предметами у вигаданих обставинах. 

Висновок. Система К.С. Станіславського – це не набір раз і назавжди 

установлених істин. Він відкрив закони акторської гри і творчості, які не 

«вигадані», а надані самою природою. Система має універсальний, 

позачасовий, загальний характер. Схожість сценічної та педагогічної 

діяльності за метою (вплив та виклик почуттів), за змістом (комунікативний 

процес), за інструментом впливу (психофізична природа професії) дозволяє 

втілювати деякі розділи технології режисури на уроках.  

Процес проведення уроку більш керований, ніж гра у виставі. 

Результати зворотного зв’язку «вчитель-учень» можна побачити одразу, на 

відміну від вистави, де актори не завжди отримують рефлексію від глядача. 

Принципова різниця у роботі актора на сцені та педагога в аудиторії полягає 

в тому, що актор перевтілюється в образ іншого «Я», а педагог – втілює своє 

власне «Я». Підтримуємо думку Л.С.Виготського про те, що: «Навчання 

тільки тоді є добрим, коли воно є творцем розвитку»[4]. 
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ПРИЙОМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧИХ УЯВЛЕНЬ ПЕДАГОГА 

ТА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ 

 

К.М. Панкратов 

Доцент, кафедра природознавчих наук ОНПУ 

 

Досить важливу роль в побудові заняття як в середній, так й у вищій 

школі відіграє творче уявлення. Педагог, готуючись до кожного заняття, 

незалежно від його форми (лекційне, практичне, семінарське тощо) складає 

план його проведення, при цьому використовує досвід, що накопичено в 

процесі діяльності, та свої уявлення. Уявлення – основна складова 

педагогічної діяльності, оскільки це підґрунтя майстерності педагога [1]. Для 

неї характерна можливість подолання стереотипів власних думок, готовність 

до сприйняття та впровадження інновацій під час проектування 

педагогічного процесу, творче структурування змісту матеріалу для втілення 

педагогічних задумів; визначення обсягу і способів організації самостійної 

навчальної роботи студентів. З іншої сторони, багаточисельна аудиторія 

студентів своєю активною роботою на занятті вносить деякі зміни в план, 

складений викладачем. І в цьому можна завдячити в достатній мірі уявленню. 

Уявлення – процес створення образів предметів, ситуацій, явищ 

шляхом перетворення знань, що має людина, у нові сполуки. Уявлення – це 

психологічний процес. Різноманітність уявлень залежить від глибини знань 

людини, від її життєвого досвіду. Перерахуємо основні функції уявлення: 

представлення дійсності в образах, регулювання емоційних станів, 

формування внутрішнього плану дій, планування та програмування 

діяльності. 

Існує декілька точок зору як на уявлення, так й на окремі його сторони. 

Довгий час в науковому світі домінувала ідея про неможливість 

навчання уявленням. Практично неможливо примусити себе уявити або не 

уявити що-небудь. Процес починається сам по собі. Однак ця точка зору була 
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відкинута. Англійський вчений Г. Уоллес довгий час вивчав процеси нових 

відкриттів відомими людьми, виділив чотири етапи процесу творчості: 

1. підготовка (зародження ідеї); 

2. дозрівання (концентрація, ―стягування‖ знань, які прямо або 

косвено відносяться до даної проблеми, добування інформації, якої на даний 

момент не вистачає для вивчення питання); 

3. осяяння (інтуїтивне ―схоплювання‖ отриманого результату); 

4. перевірка. 

Була також ідеалістична концепція фантазії. В ній стверджувалось її 

повна спонтанність, вільність від навколишнього середовища, вона є 

результатом саморозвитку, зароджується в людині як духовна сила, як прояв 

її енергії. 

Гіпотеза виняткових знахідок – всі відкриття були зроблені в результаті 

виняткового співпадіння кількох образів сприйняття або зіткнення людини з 

деякими зовнішніми обставинами. Для того, щоб збудувати принципово 

нове, оригінальне, необхідно пасивно чекати щасливого винятку. З цих 

тверджень можна зробити висновок, що людина для відкриття щось нового 

не докладає ніяких зусиль. 

Гіпотеза рекомбінації – уявлення направлене на перестановку 

відчуттів, принципів, правил шляхом проб та помилок. 

Відрізняють три види уявлення – антиципіруюче, активне та пасивне.  

Антиципіруюче уявлення – базується на здатностях людини 

передбачити результати своєї діяльності. Таке уявлення добре розвинене у 

людей, хто має добру інтуїцію та впевнений в собі. 

Пасивне уявлення направлене на утворення образів, що відповідають 

новим потребам особистості. Певним чином, образи такого уявлення 

зберігають та посилюють позитивні емоції, негативні емоції витісняються 

або сильно послаблюються. В пасивному уявленні можна виділити 

ненавмисне уявлення. В ньому образи утворюються при загальному 

послабленні свідомого контролю та наявності малоусвідомлених потреб. Такі 
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образи виникають у станах сну, дрімоти, галюцинацій, а також мрій. Вони не 

пов’язані ані з поведінкою, ані з волею. 

Активне уявлення направлене в майбутнє та представляє собою процес 

розв’язання творчої або особистісної задачі. В такому уявленні людина 

оперує одиницями конкретної інформації в визначеній області для утворення 

нових оригінальних зв’язків між ними. Активне уявлення буває 

відтворюючим та творчим. 

Відтворююче базується на основі інформації, що сприйняла людина 

[2,3]. Ця інформація чисто знакова – числова, графічна, нотна, словесна. 

Зміст такого уявлення не є первинним по відношенню до образів, що 

відтворено їх автором та відображених у знаках. 

Творче уявлення засноване на оперуванні конкретними чуттєвими 

образами або наглядними моделями думок, при цьому має черти 

узагальненого пізнання та абстрактних уяв, що об’єднує його з мисленням 

[4]. Тут можна відрізнити об’єктивно та суб’єктивно нове. До об’єктивно 

нового відносять образи, ідеї, які не існують ні в ідеальному, ні в 

матеріалізованому вигляді. Це нове не повторює вже існуюче, воно є 

оригінальним. Суб’єктивно нове – нове для даної людини. Воно у відміну від 

об’єктивно нового може повторювати існуюче, але про це людина не знає.  

Творче уявлення проходить як аналіз та синтез знань людини, що 

накопичуються нею в процесі всього життя. На основі творчого уявлення 

працею людини може бути створена деяка річ, предмет, але образ може 

залишитися на рівні ідеального складу з причини неможливості його 

практичної реалізації.  

Творчим уявленням можна оволодіти, якщо навчитися 

використовувати його прийоми та методи. Зупинимось на основних з них. 

Якщо комбінувати, з’єднати окремі елементи або частини декількох 

предметів в один образ, то такий прийом зветься агглютинацією. Завдяки 

такому прийому створено образ русалки (образ жінки – голова та тулуб, риби 

– хвіст та зелених водоростів – волосся). Про цей прийом сказав так 
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Леонардо да Вінчі: ―Якщо ти хочеш примусити здаватися природним 

вигадану тварину, будь це буде, наприклад, змія, то візьми для її голови 

голову вівчарки або легавої собаки, приєднай до неї очі кота, вуха філіна, нос 

борзої, брові лева, скроні старого півня та шию водяної черепахи‖. 

Агглютинація не є випадковим процесом, а цілеспрямований підбір 

насамперед продуманих черт та характеристик. Якщо людина в своїй думці 

намагається поєднувати одночасно кілька понять та здійснює злиття різних 

слов або їх частин, то це свідчить про шизофренію. 

Акцентування (іноді називають підкреслюванням) полягає в тому, що в 

образі, що утворюється людиною, яка-небудь частина, деталь виділяється та 

особливо підкреслюється. Цей прийом дозволяє виділити найбільш суттєве, 

важливе в конкретному образі. Якщо акцентування буде розповсюджене на 

весь об’єкт, то він може отримати подальший розвиток. Існує два основних 

шляхи акцентування – це гіпербола (збільшення об’єкту в порівнянні з 

дійсністю) та лігота (відповідно зменшення об’єкту). Типовим прикладом 

акцентування були в романі Джонатана Свіфта ―Путешествия Гулливера‖. 

Якщо уявлення, з котрих створюється фантастичний образ, зливаються, 

відмінності згладжуються, а риси подібності виходять на перший план, то 

кажуть про схематизацію. Кожна людина без напруги може уявити собі 

італійця, англійця, японця. Але якщо відповідати на питання про відмінності 

між ними, то це викличе у багатьох труднощі, так як ці образи живуть у 

вигляді узагальнених схем.  

Для успішної адаптації в суспільстві необхідно мати високий рівень 

креативності. Тому зараз гостро постає питання навчання не тільки 

прийомам, але й методам творчого уявлення. Найвідоміший з них –це метод 

мозкового штурму. Вперше цей метод використав американський вчений 

А.Ф. Осборн. Ним було відмічено те, що генерувати ідеї в колективі набагато 

ефетивніше, ніж індивідуально. Але досягненню високих результатів, на 

превеликий жаль, заважають певні перешкоди. Жорсткий стиль керівництва, 

боязнь помилок та критики, дуже професійний та занадто серйозний підхід 
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до справи, тиск авторітету більш здатних колег – це сильно стримує 

творчість та примушує працювати по шаблону. Діалог в умовах мозкового 

штурму дозволяє прибрати перешкоди, визволити творчу енергію учасників 

для вирішення творчої задачі [5]. На теперішній час дуже суттєвим є й те, що 

акцент переноситься на самостійність та відповідальність студента за 

формування його творчої активності. Поки що нерідко студент виступає 

пасивним об’єктом. Вже багато років пропагується, що студент повинен бути 

активним суб’єктом всього життя у ВНЗ. Також треба відмітити, що 

формування і розвиток творчої активності студентів потребують творчої 

самовіддачі від викладача, примноження та розвиток його творчого 

потенціалу, якісних перетворень в стилі педагогічної діяльності і підвищення 

її культури [6]. 

На заняттях також часто використовують метод евристичних або 

ключових питань. В навчанні їх ще називають навідними. Цей метод  

базується на таких закономірностях та відповідних їм принципах: 

1. Проблемності та оптимальності. Шляхом вірно поставлених 

питань проблемність знижується до оптимального рівня; 

2. Дроблення інформації (евристичні питання дозволяють 

здійснювати розбивання задачі на більш маленькі, підзадачі); 

3. Цілепокладання (кожне нове евристичне питання формує нову 

стратегію – ціль діяльності). 

В умовах вищих навчальних закладів використовують майже всі 

методи та прийоми творчого уявлення. Напевне, частіше використовують їх в 

процесі викладання гуманітарних дисциплін. Для дисциплін природничого 

циклу важливу функцію виконує доволі міцний формульний (математичний) 

апарат, правила та закони якого важко спростувати. Але якщо перенести час 

на декілька століть назад, то вчені досить широко його використовували. 

Наприклад, англійський фізик Фарадей вивчав взаємодію провідників з 

током на відстані, уявляв собі, що вони оточені невидимими лініями та 

порівнював їх із щупальцями. Пізніше він й відкрив силові лінії та явище 
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електромагнітної індукції. Зараз, на превеликий жаль, на заняттях мало 

розповідають про відкриття сучасності. А на таких заняттях можна б було 

використати всі свої можливості, в тому числі й уявлення. 
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МАСТЕРСТВО КОМБИНИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ И 

ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ЭТАПЕ АКТУАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Погосов А.Ю. 

доктор технических наук, профессор  

 

Вводные замечания и анализ проблемы. Активность  студентов в 

процессе обучения – как и вообще познавательная деятельность обучаемых 

любого возраста и статуса – является необходимым условием успешного 

усвоения ими знаний и, в конечном счете, приобретения навыков, важных 

для достижения искомого квалификационного уровня при получении 

образования по соответствующей специальности в учебном заведении. 

Когнитивная активность индивидуумов за пределами формализованного 

образовательного процесса в ВУЗе – когда учащиеся уже (или еще) не 

являются студентами, но могут заниматься самообразованием –  в этой статье 

не рассматривается. 

Преподавателям высших учебных заведений известно, что активность 

студентов сначала проявляется в виде их личной заинтересованности в 

получении новых знаний,  и только затем – в развитии осознанной 

познавательной деятельности на основе возникшего и укрепившегося 

интереса. Понятно, что активность становится возможной и проявляется 

только при условии внутренней потребности студента в ней, а такая 

потребность, в свою очередь, может возникнуть лишь в результате 

мотивированной убежденности обучаемого в целесообразности получения 

знаний,  в том числе – знаний, предложенных системой образования.   

Приходится констатировать, что самомотивация студента обычно 

является нераспространенным феноменом [1]. В силу ряда объективных 

причин – например, вследствие недостатка знаний обучаемого и из-за 

несовершенства аппарата его аналитического мышления, из-за 
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ограниченности его опыта и из-за его неразвитой способности к самоанализу 

– среднестатистический студент обычно нуждается в помощи преподавателя, 

который призван оказывать дидактическую поддержку. Поддержка 

преподавателя проявляется, в первую очередь, в привнесенной им 

мотивации, стимулирующей обучаемого, в активации интереса студента к 

новым знаниям и в формировании его осознанной потребности в реализации 

своей познавательной  активности. Только во вторую очередь поддержка 

преподавателя выражается в передаче студенту конкретных знаний – 

особенно, учитывая нынешние возможности свободного самостоятельного 

доступа современного учащегося к информационным ресурсам. 

На начальном этапе процесса образования отмеченная выше роль 

преподавателя хорошо заметна, вполне понятна, давно является 

традиционным предметом исследований в области педагогики и неплохо 

изучена. Однако на последующей стадии обучения студента – на этапе 

актуализации полученных знаний и в ходе проверки этих знаний на практике 

– роль педагога не столь явно выражена и некоторые ее особенности 

исследованы пока еще недостаточно. Это объясняется тем, что по мере 

продвижения образовательного процесса, в котором участвует конкретный 

преподаватель и конкретный контингент обучаемых, с учетом естественного 

повышения активности уже втянутых в учебный процесс и адаптированных к 

учебному процессу студентов, роль педагога – и, надо заметить, особенно 

преподавателя университета – закономерно становится все менее 

пассионарной [2], менее навязчивой, менее настойчивой, менее заметной, 

менее очевидной.   

В то же время, указанное обстоятельство не означает, что функция 

преподавателя, внешнее проявление которой со временем становится все 

менее и менее явным, в этом случае становится менее ответственной или 

менее значимой. Отнюдь – значимость «последних штрихов мастера», 

педагогическое мастерство содействия извлечению из памяти усвоенных 

студентом знаний (помощь в актуализации знаний), и ненавязчивая 
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поддержка обучаемого на завершающей стадии общения, когда усвоенные 

студентом знания проверяются практикой, – трудно переоценить. По-

видимому, именно на этапе актуализации и проверки знаний в школах 

древних философов была востребована майевтика Сократа и в свое время 

применялась его последователями как искусство вспоможения рождению 

учеником новых знаний, которыми он, фигурально выражаясь, уже был 

чреват. Этот подход, интуитивно освоенный талантливыми мастерами 

древней педагогики, не утратил своей значимости и в современном 

образовании [3].  

Однако теперь, с учетом приобретенного за долгие годы практического 

опыта и накопленных эмпирических данных, а также благодаря новым 

теоретическим знаниям и техническим возможностям, можно понять 

противоречие в положении преподавателя, не столь заметное до недавнего 

времени – в период более ограниченного, по объективным причинам,  

доступа к информационному пространству – и уяснить связанную с этим  

проблему, требующую научно-теоретического внимания со стороны 

современной педагогической науки. Действительно, в свете сказанного 

выше, теперь становится абсолютно явным научное противоречие: с одной 

стороны активная роль преподавателя постепенно сокращается по мере 

накопления учащимися знаний в процессе получения формального 

образования, а с другой стороны – именно к моменту завершения 

образования эта роль обретает почти решающую значимость.  

Выявленное противоречие является основанием для соответствующей 

формулировки научно-педагогической проблемы: требуется выяснение 

возможностей оптимизации компромиссных путей рациональной 

трансформации роли преподавателя с учетом  объективной необходимости 

уменьшения ее авторитарности при одновременном увеличении ее 

эффективности в процессе перехода от этапа накопления информации 

обучаемыми к этапу актуализации и проверки усвоенных ими знаний. 
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Представляется, что устранение выявленного противоречия и решение 

зиждущейся на нем сформулированной выше проблемы может быть 

достигнуто путем исследования современных условий, факторов и приемов 

успешного достижения преподавателем эффективной функциональности в 

период завершающего этапа обучения студентов на основе 

совершенствования педагогического мастерства.  

Объектом исследования, в данном случае, является педагогический 

процесс взаимодействия преподавателя и студентов. Предметом 

исследования является мастерство преподавателя в части достижения 

оптимального комбинирования репродуктивной и поисковой активности 

студентов на этапе актуализации и проверки знаний.  

Цель исследования, постановка задач  и подход к их решению. 

Целью исследования является превентивный анализ условий, факторов, и 

возможностей применения оптимально комбинируемых приемов 

активизации репродуктивной и поисковой деятельности обучаемых на 

стадии завершения образовательной программы, а именно – на этапе 

актуализации знаний студентов и в ходе проверки этих знаний на практике.  

Указанной цели подчинены следующие исследовательские задачи: 

– выполнить анализ основных факторов и условий для побуждения 

преподавателем  репродуктивной и поисковой активности студентов;  

– определить базовые возможности и особенности эффективного 

комбинирования репродуктивной и поисковой активности студентов на этапе 

актуализации и проверки знаний; 

– выработать рекомендации для субъектов педагогической 

деятельности, работающих в системе высшего образования, по части 

сочетанного использования на этапе актуализации и проверки знаний 

приемов активизации репродуктивной и поисковой деятельности студентов. 

Для решения поставленных задач применяется системно-

аналитический подход, предусматривающий их последовательное 

рассмотрение на основе теоретического анализа, исходя из обобщения 
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описанных в литературе практических наблюдений, а также – исходя из  

личного опыта автора, приобретенного им за десятилетия педагогического 

стажа работы в Одесском национальном политехническом университете 

(Украина) и за время двухгодичной стажировки в Токийском 

государственном университете (Япония). С учетом привлечения в сферу 

исследований международного опыта, следует отметить, что при решении 

поставленных задач применяемый подход не предусматривает углубления в 

ту или иную национальную специфику – исследовательский анализ 

проводится на основе общего рассмотрения межнациональных 

педагогических вопросов. 

Аналитические положения и изложение основного материала. В 

качестве исходного положения, вытекающего из предварительного анализа 

объекта исследования, постулируется, что активность обучаемого – 

независимого от исторического периода и национальной культуры – может 

быть условно разделена на репродуктивную и поисковую [4]. При этом 

будем полагать в рамках поставленных задач приемлемым допущение о том, 

что наряду с когнитивной активностью другими видами активности 

студентов при их обучении (активностью социальной, политической, 

физической, коммерческой и т.д.) в контексте рассматриваемой тематики 

можно пренебречь, хотя в ином случае это может оказаться 

нецелесообразным.  

Анализируя специфику репродуктивной и поисковой активности 

обучаемых, далее будем учитывать следующее. Активность первого вида 

связана с простым воспроизводством прежде полученных и усвоенных 

знаний – она характерна для начального периода обучения.  Активность 

второго вида реализуется, как правило,  в виде творческого поиска новых 

знаний путем выведения их из известных ранее фактов и закономерностей – 

она, преимущественным образом, становится заметной в период 

завершающей части образовательной программы. Опыт показывает, что  

первая из двух видов активности не обязательно связана с проявлением и 
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закреплением интереса обучаемого к воспроизведению им ранее известной 

(преобразованной в знания) информации. Иногда этот вид активности 

обеспечивается абсолютно явным и объективно необходимым принуждением 

обучаемого со стороны системы образования и может сопровождаться 

определенной «автократичностью» преподавателя на основе (и в рамках) 

профессиональной этики и тактичной требовательности. Второй вид 

активности обучаемого предполагает креативный подход к извлечению им 

новых знаний из ранее полученной информации на основе ее творческой 

переработки. Известно, что такой активности студента добиться 

принуждением и диктатом практически невозможно – требуются более 

тонкие меры воздействия [5].  

Надо сказать, что в общем случае, в современной практике высшей 

школы, независимо от специализации, имеют место оба вида активности 

студентов, которой с большим или меньшим успехом в ходе учебных занятий 

обычно управляет преподаватель.  

В то же время, из педагогической практики известно, что долевое 

распределение репродуктивной и поисковой активности студентов, в 

зависимости от различных факторов и условий, может быть разным и не 

всегда оказывается эффективным. Сочетание и комбинирование в нужном 

соотношении активности первого и второго вида может оказаться 

продуктивным, если на основе научно-педагогического подхода будут 

найдены методические возможности, споспешествующие оптимальному 

процессу трансформации с течением времени роли преподавателя, 

работающего с определенной группой студентов [6]. Иногда такие 

возможности находит сам педагог, исходя из своего опыта, знаний и 

интуиции, однако системно-аналитический подход дает возможность 

преподавателю воспользоваться также предлагаемыми научными 

разработками. 

Для аналитического определения общих методических возможностей 

осознанной трансформации роли преподавателя в ходе учебного процесса 
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необходимо рассмотреть систему главных факторов и совокупность 

основных условий, влияющих на репродуктивную и поисковую активность 

обучаемых, а затем – меру их учета и использования. Следуя выбранному 

подходу, обратимся к психофизиологическим и биофизическим факторам, 

важным для продуктивного взаимодействия преподавателя и студента. Эти, с 

научной точки зрения интересные, аспекты могут оказаться весьма 

значимыми в контексте рассматриваемых задач. Дело в том, что процесс 

усвоения и воспроизведения знаний неизбежно (и главным образом) связан с 

психофизиологической активностью человека, в которой, согласно 

исследованиям в области когнитивной нейробиологии, задействованы 

различные зоны головного мозга: в первую очередь – кора, таламус, 

гипоталамус и гиппокамп [7]. Воздействовать на эти и другие психогенные 

зоны можно в обычной педагогической практике лишь опосредованно, 

целенаправленно создавая такие комфортные психологические условия для 

работы мозга, которые благоприятствуют учебному процессу. Для 

репродуцирования знаний  путем репликации ранее запомненной 

информации благоприятствующими факторами могут стать воздействия, 

базирующиеся на использовании нейро-гормональных эффектов, которые 

спровоцированы чувственными воздействиями: звучанием приятной музыки 

или определенным тембром голоса, визуальными эффектами, новыми 

(преимущественно позитивными) впечатлениями и другими воздействиями, 

связанными с выработкой в нейронах головного мозга обучаемого 

эндорфинов, приводящих к эмоциональному состоянию, положительно 

влияющему на процесс воспоминания и воспроизведения ранее усвоенных 

знаний.  

Информация, запечатленная, по Лейбницу, перцептивно – при помощи 

органов чувств (слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания) и образов, будет 

эффективней воспроизведена в случае воссоздания чувственного антуража, 

аналогичного тому, в котором происходило запоминание. На 

воспроизведение информации, запечатленной аперцептивно, например, при 
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помощи вербальных формулировок или языка математических формул, будет 

эффективней действовать семантически воспринимаемые ассоциации и 

смысловые подсказки, скажем – «наводящие» вопросы, предложенные 

преподавателем логические переходы, одобрительные или критические 

замечания в адрес студента. 

Для побуждения к креативному поиску знаний путем творческой 

активности студентов, мыслящих образами или ощущениями, могут быть 

применены перцептивные воздействия, но на студентов с вербальным 

мышлением лучше будет действовать словесно возбуждаемая мотивация, 

умело (в комбинации с другими методами) ненавязчиво предложенная 

преподавателем. Важно учитывать, что многие люди (привыкшие, в 

основном, мыслить языковыми оборотами) достигают креативной 

активности только тогда, когда начинают говорить. Поэтому словесная 

мотивация преподавателя может включать формулировки, побуждающие 

студента к монологу или диалогу.  

Конкретное использование преподавателем тех или иных 

психофизических факторов на практике и оптимальная пропорциональность 

их комбинирования, конечно, зависит от психотипа обучаемого и рода 

усвоенной им информации на фоне общего правила монотонного изменения 

(вплоть до асимптотического нигилирования) настойчивого стиля 

воздействия на студента по мере его обучения. Следовательно – мастерство 

педагога, работающего в определенной области знаний, безусловно, 

предполагает умение распознавать психотип конкретного студента, с 

которым происходит актуальное взаимодействие. Преподавателю следует 

учитывать, что общепринятая психотипическая дифференциация студентов 

связана с условным выделением трех групп индивидов: мыслящих большей 

частью визуальными образами, мыслящих большей частью ощущениями и 

мыслящих большей частью вербально [8].   

В первом приближении, преподаватель может идентифицировать один 

из трех упомянутых психотипов  студента по ряду доступных простому 
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наблюдению признаков. Так, в качестве первичных информативных 

признаков можно использовать свойственную людям манеру движения глаз 

при осмыслении информации: для мыслящих визуальными образами – 

характерно движение глаз от центра вверх с возможным отклонением влево 

или вправо, для мыслящих словами – характерно движение глаз от центра 

влево или вправо либо влево-вниз, для мыслящих ощущениями – характерно 

движение глаз от центра вниз либо движение вниз-вправо. Дополнительную 

информацию может дать анализ мимики и  жестов обучаемого или другие 

приемы нетестовой оперативной психодиагностики в процессе 

взаимодействия с обучаемым (на этапе проверки знаний – приемы 

распознавания психотипа студентов, подвергаемых оцениванию) [9].  

Проведенное исследование убеждает в том, что, в контексте 

рассматриваемых задач, педагогическое мастерство призывает преподавателя 

– независимо от его предметной специализации – знаний основ психологии, 

владения базовыми приемами физиогномики и некоторой практики в области 

профайлинга (оперативного выяснения психологического профиля человека 

по его внешним поведенческим проявлениям). Только в при этом условии 

(если не учитывать возможность интуитивного приобретения 

преподавателем педагогического мастерства) создаются объективные 

предпосылки для «мастерского» (иначе говоря – эффективного) 

комбинирования факторов вспомогательного воздействия на обучаемого, 

причем – не только в зависимости от стадии процесса обучения, но и в 

зависимости от психофизиологического портрета личности, достигшей с 

помощью преподавателя этапа актуализации и проверки знаний в процессе 

обучения.  

Анализируя биофизические факторы успешного взаимодействия 

преподавателя и студента, необходимо также отметить здесь важный, 

теоретически понятный и подтвержденный опытом автора факт: интеллект 

человека лучше всего активируется в положении стоя, хуже – в положении 

сидя и много хуже – в положении лежа [10]. В этой связи можно отметить, 
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как аргумент, весьма продуктивную привычку некоторых успешных людей 

«брать проблему не в голову, а в ноги». В качестве аргументации, вопреки 

некоторым другим взглядам на этот вопрос, можно привести также 

упоминание о привычках некоторых исторически известных мыслителей 

работать стоя за «конторкой»: достаточно вспомнить, что Петр Первый, 

Наполеон Бонапарт, Н.В. Гоголь, Иммануил Кант, Д.И. Менделеев, 

А.С. Пушкин, Эрнест Хемингуэй, В.И. Ульянов-Ленин, Уинстон Черчилль и 

многие другие выдающиеся личности для достижения нужной 

интеллектуальной продуктивности работали в положении стоя на ногах, 

практически не присаживаясь. Это становится понятным, исходя из анализа 

работы системы кровообращения человека и циркадных ритмов его 

гормональной системы, управляемой выработкой надпочечниками 

адреналина (эпинефрина) и чувствительностью адренэргетических 

рецепторов. Содержание адреналина в крови закономерно повышается при 

усиленной мышечной работе. Известно, что действие адреналина связано с 

влиянием на α- и β- адренэргетические рецепторы и вызывает эффекты 

возбуждения нервных волокон, что тонизирует организм, настраивая его на 

активную работу. Адреналин  влияет практически на все виды обмена 

веществ и оказывает стимулирующее воздействие на центральную нервную 

систему, ограниченно проникая через гемато-энцефалический барьер. Этот 

гормон повышает уровень бодрствования, психическую активность, 

вызывает психофизиологическую мобилизацию организма, под его влиянием 

происходит повышение содержания глюкозы в крови и усиление тканевого 

обмена. Выброс адреналина в кровь непосредственно приводит к сужению 

сосудов органов брюшной полости, кожи, слизистых оболочек, в меньшей 

степени – к сужению сосудов скелетной мускулатуры и, что важно в 

рассматриваемом аспекте, расширяет сосуды головного мозга, обеспечивая 

питание значимых для умственной работы мозговых тканей кровью, 

транспортируемыми ею питательными веществами и кислородом [11]. 

Исходя из этого, мышечное напряжение, стимулирующее выработку 
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адреналина, может благотворно сказываться на продуктивности 

интеллектуального труда. Есть глубокий смысл в том, что в образовательных 

учреждениях  высшей школы, как это принято столетиями, преподаватель 

работает со студентами стоя: находясь за кафедрой (возвышением в виде 

помоста с пюпитром) или перемещаясь по аудитории. И совсем не случайно, 

для проверочного опроса – в традициях педагогической практики – 

обучаемому  предлагается для ответа  встать.  

Учитывая это, для эффективного проведения активационных 

дидактических процедур, направленных на обучаемого, вопреки некоторым 

попыткам «демократизации» поведения в системе высшей школы, 

предпринимаемым в явочном порядке,  преподавателю лучше обращаться к 

стоящему (а не сидящему или находящемуся в иной позе) студенту, если 

только цель беседы – не подавление, а стимулирование интеллектуальной 

деятельности обучаемого. Таким образом, каким бы странным это 

утверждение ни показалось на первый взгляд, чем большая степень 

творческого поиска на этапе актуализации знаний ожидается от обучаемого, 

тем в большей степени следует поощрять его интеллектуальную активность, 

увязывая ее с использованием гормональной физиологии телесных 

движений, при этом обязательно комбинируя эти приемы с приемами 

вербальной активации интеллекта.  

Следует подчеркнуть, что методы и средства побудительного 

дидактического вмешательства могут быть связаны не только с описанными 

выше способами, но и с большим разнообразием других приемов, широко 

используемых на практике. Принципиально то, что все дидактические 

приемы должны учитывать необходимость корректного и вежливого 

обращения (и в принципе – доброжелательного отношения) к студенту, что 

должно позволять при любых обстоятельствах обучаемому сохранить 

чувство собственного достоинства. Здесь представляется нецелесообразным 

детальное и скрупулезное изложение многих других (классических) приемов 

мотивации и активации, они хорошо известны и описаны в литературе [12].  
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Важно обратить внимание на то, что наряду с общеприменимыми и 

массово используемыми приемами, некоторые элементы взаимодействия 

преподавателя и студента могут иметь исключительно индивидуальную, а не 

групповую направленность – к ним имеют отношение и как заранее 

продуманные алгоритмические процедуры – скажем, нейро-лингвистическое 

программирование [13] или введение подготовленного визави (имеющим на 

то право преподавателем) в гипнотический транс в эриксоновском стиле [14], 

так и легкие разовые спонтанные эффекты – скажем, мимическая или 

пантомимическая персонифицированная активность педагога, осознанно 

ободряющая и уважительно стимулирующая продвижение студента, 

развитие его навыков и расширение знаний. Однако при этом необходимо 

учитывать, что семантика пантомимы – и, в частности, телесных жестов 

человека – в разных культурных средах и разных социумах различна, 

поэтому применимость воздействующей дидактической (корректирующей 

активность студента) жестикуляции (и даже на первый взгляд малозаметной 

мимики), должна иметь ограниченный характер вследствие риска 

преподавателя остаться непонятым (или не вполне понятым), а то и не верно 

истолкованным, либо, в лучшем случае, риска оказаться профессионально 

малоэффективным или вовсе нерезультативным [15]. И заметим, что касается 

использования патомимических эффектов, дабы избежать недопонимания 

или двусмысленности, весьма желательно, чтобы в комбинированном 

воздействии преподавателя на студента доля вербального контакта все же 

превалировала. 

Заключительное обсуждение результатов исследования. 

В порядке обсуждения результатов исследования можно заключить 

следующее. К основным факторам, побуждающим репродуктивную и 

поисковую активность студентов, относятся: во-первых, – тактичное 

принуждение студентов к учебе в рамках законных и морально приемлемых 

требований, убывающее со временем и асимптотически достигающее 

минимума на этапе актуализации и проверки знаний; во-вторых, – 
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перцептивные активирующие воздействия, направленные на выработку в 

организме обучаемого эндорфинов, приводящих к эмоциональному 

состоянию, положительно влияющему на процесс воспроизведения ранее 

усвоенных знаний и к творческой активности; в-третьих, – аперцептивно-

вербальная мотивация креативного мышления студента; в-четвертых, – 

биофизическая активация выработки адреналина в положении стоя или в 

движении, достигаемая определенной манерой осуществления учебного 

процесса педагогом на этапе актуализации и проверки знаний студента.  

К основным условиям побуждения преподавателем  репродуктивной и 

поисковой активности студентов относятся условия, благоприятствующие 

активности студентов: профессионально-этическое отношение, позволяющее 

сохранить обучаемому чувство собственного достоинства, вежливое 

обращение, индивидуальный подход при использовании приемов активации, 

связанных с нейро-лингвистическим программированием или эриксоновским 

гипнозом (если только это не противоречит нормам морали и закона). 

Базовыми возможностями комбинирования репродуктивной и 

поисковой активности студентов на этапе актуализации и проверки их 

знаний при методическом снижении на них дидактического давления 

являются: физиогномика, профайлинг, диагностическое определение 

психотипа обучаемых. 

К особенностям эффективного комбинирования репродуктивной и 

поисковой активности студентов относятся: сочетанное использование 

перцептивных и аперцептивных воздействий различного порядка в 

зависимости от результатов идентификации психотипа обучаемых, их 

характера и востребованной степени поисковой креативности. 

Для преподавателей, практикующих в системе высшей школы, с 

учетом высоких объективных требований к качеству современного 

образования, может быть рекомендовано использование вербальной и 

сензитивной форм мотивации студентов, комбинируемых в нужных 

пропорциях в зависимости от идентификации психотипа обучаемых на 



140 
 

основе физиогномики и профайлинга, с изменением пропорции в сторону 

увеличения вербальности – последовательно от этапа формирования знаний к 

этапу актуализации и проверки знаний на практике. Рекомендуемый 

дидактический подход призван способствовать как повышению 

педагогического мастерства действующего профессорско-

преподавательского состава, так и подготовке новых научно-педагогических 

кадров для высшей школы. 

Представляется, что к важным аспектам проблематики, оставшимся за 

рамками данного исследования, относятся методические вопросы разработки 

нейро-лингвистических приемов программируемой мотивации студентов 

высшей школы и вопросы реализации процедур оперативного профайлинга 

дидактической направленности – как мер, направленных на обеспечение 

более эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемых на 

заключительной стадии образования с учетом этических вопросов, а также 

возрастных и гендерных особенностей обучаемых. 

Выводы. 

На основе теоретического анализа и обобщения практического опыта 

для разрешения актуальной научно-педагогической проблемы, в 

соответствии с поставленной целью исследований, были решены 

подчиненные ей задачи, в результате чего достигнуты следующие 

результаты: 

– проведен анализ основных факторов и условий для побуждения 

преподавателем репродуктивной и поисковой активности студентов, 

выполнено качественное сравнение необходимой степени активного 

дидактического прессинга педагога на различных этапах формализованного 

учебного процесса, организованного по современным стандартам высшей 

школы;  

– определены базовые методические возможности и особенности 

эффективного комбинирования репродуктивной и поисковой активности 

студентов на этапе актуализации и проверки знаний при методическом 
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снижении дидактического давления и использовании различных адаптивных 

форм мотивации обучаемых; 

– предложены рекомендации для преподавателей, практикующих в 

системе высшей школы, предполагающие на этапе актуализации и проверки 

знаний программируемое и ситуативное комбинированное использование 

вербальной и сензитивной форм мотивации студентов в зависимости от 

оперативной идентификации психотипа обучаемых. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГА 

Пономарева Л. А. 

 

Постановка проблемы. Проблема исследования профессионального 

мышления педагога является одной из фундаментальных в педагогической 

психологии. Ее значимость обусловлена ролью педагогического мышления в 

организации деятельности педагога, его профессионального поведения и 

общения. Процесс педагогического труда не терпит стандарта и шаблона, 

хотя масштабы творческих задач педагога могут быть разными, начиная от 

внесения принципиальных инноваций в содержание, формы и методы 

учебно-воспитательной работы и кончая решением многообразных текущих 

вопросов, возникающих в различных ситуациях деятельности педагога. 

Проблема развития профессионального мышления учителя связана с 

работами по общей теории мышления и основывается на исследованиях 

особенностей практического мышления. 

Проблемы практического мышления заинтересовали исследователей 

сравнительно недавно. В зарубежной психологии мышление, включѐнное в 

практическую деятельность, рассматривалось как элементарная, 

нетворческая, вторичная по отношению к теоретическому, форма. Тем самым 

предполагалось отсутствие сложных форм мышления в различных 

профессиях или преобладание в них простейших, наглядно-действенных 

компонентов мышления. 

Анализ публикаций, посвященных изучению вопроса. 

Профессиональное мышление – это одна из форм мышления. Данная форма 

имеет ряд отличительных особенностей и свойств: активность – 

преобразующая позиция субъекта мышления; специфичность объекта мысли, 

которым является не сам объект изучения или труда, а вся 

взаимодействующая система; индивидуализированность мышления, 

обобщенность знания; действенность. 
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Профессиональное педагогическое мышление отвечает всем общим 

законам мышления, но имеет свою специфику согласно теории 

профессионального мышления (Ф.Н. Гоноболин, Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С. Сухобская, Н.В. Кузьмина. А.К. Маркова, Л.М. Митина, М.М. Кашапов, 

Ю.П. Поваренков, В.А. Мазилов, Т.Г. Киселева). 

Анализ литературы, посвященной проблемам педагогической 

деятельности, позволил выделить ряд важнейших характеристик 

педагогического мышления. В качестве единицы профессионального 

мышления педагога, опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна, 

А.В. Брушлинского, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, Л.В. Путляевой, 

А.В. Карпова, М.М. Кашапова, мы выделяем педагогическую проблемность. 

Именно с момента ее выявления и анализа происходит возникновение 

проблемной ситуации, перерастающей в педагогическую задачу. Уровни 

педагогической деятельности связываются с уровнями обобщения 

собственной практики, выработкой стратегий осуществления деятельности 

(Н.В. Кузьмина). Возникающие проблемные ситуации педагог способен 

решать на уровне ведущих идей, на уровне конструктивно - методических 

схем, либо на уровне технических приемов (Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С. Сухобская). В последнее время проблемность стала считаться одним из 

базовых профессионально важных качеств педагога (А.В. Карпов, 

Е.В. Карпова, Е.В. Конева, Н.А. Токарева). Проблемность мышления 

рассматривается как одно из наиболее общих проявлений креативности 

(А.В. Карпов, Е.В. Карпова). 

Согласно точке зрения М.М. Кашапова. Т.Г. Киселевой, 

профессиональное педагогическое мышление осуществляется на двух 

уровнях: ситуативном и надситуативном. Ситуативность - надситуативность 

мышления педагога приводит к психологическим отличиям в 

целемотивационном компоненте профессиональной деятельности, в 

выделении информационной основы, в составлении программы деятельности 

и принятии педагогического решения. 
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Это позволяет дать следующее рабочее определение: педагогическое 

мышление – это высший познавательный процесс поиска, обнаружения 

педагогической проблемности в ходе профессиональной деятельности 

педагога. Осознание проблемности приводит к возникновению 

педагогической проблемной ситуации и стимулирует решение 

педагогической задачи. 

Б.М. Теплов отмечал важнейшую особенность имеющихся знаний 

профессионала-практика – их готовность к применению, действию. Способ 

приобретения этих знаний основан на "ненасытном любопытстве", 

"неутомимости удовлетворять его". "Упаковка" знаний в практическом 

мышлении такова, что в минуту надобности даже на бессознательном уровне, 

не думая о них, учитель действует в духе их требования. Знания педагога 

представляют собой сплав теоретических и практических элементов. Он 

изменчивы, подвижны, постоянно перестраиваются в соответствии с 

решаемой задачей, имеют активный характер. Накопленные знания дают 

возможность предвидения. Предвидеть - значит сквозь сумрак неизвестности 

и текучести обстановки разглядеть главный смысл совершающихся событий, 

уловить их главную тенденцию и, исходя из этого, понять, куда они идут. 

Для профессионала-практика характерна высокая культура ума, под которой 

понимается запас знаний и своеобразная готовность к их немедленному 

использованию, мощная аналистско-синтетическая способность, высокая 

продуктивность мышления, умение решать новые, неожиданные задачи. 

Специфика мышления педагога не является исключительно результатом его 

"природной силы", а есть результат систематического упражнения, 

постоянной тренировки. Особое значение в профессиональной деятельности 

учителя занимает оперативное мышление. 

В.Н. Пушкин в своей работе "Оперативное мышление в больших 

системах" (1965 г.) исследовал эти проблемы в общем и использовании в 

различных профессиях в частности. 
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Анализ различных подходов к определению творческого мышления 

позволяет выделить три основных: 

1. Определения, опирающиеся на новизну как критерий творчества, в 

которых подчеркивается продуцирование чего - то нового. 

2. Определения, включающие процесс. 

3. Подход с позиций умственных способностей. 

Основываясь на выделенных подходах, сформулируем следующие 

определения творческого педагогического мышления. 

С позиций первого подхода: творческое педагогическое мышление – 

вид практического мышления, характеризующийся созданием нового 

продукта: 

а) в педагогической деятельности – новые способы изучения учащихся, 

создание новых диагностирующих приемов, новых методов обучения; 

б) в педагогическом общении – поиск и нахождение новых 

коммуникативных задач, новых средств мобилизации межличностного 

взаимодействия учащихся на уроке, создание новых форм общения в 

групповой работе учащихся и т.д.; 

в) в сфере личности – определение индивидуальных путей своего 

профессионального развития, построение программы 

самосовершенствования. 

Во втором случае – творческое педагогическое мышление - это высший 

познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения педагогической 

проблемности в ходе профессиональной деятельности педагога, 

протекающей на высшем иерархически организованном уровне ("уровне 

ведущих идей", "надситуативном уровне") и характеризующейся 

параметрами: "открытость" педагога внешнему миру, способность к "выходу 

за пределы" исходного уровня психического обеспечения деятельности. 

Умение устанавливать надситуативную проблемность влияет на личностное 

развитие педагога. С позиций умственных способностей - творческое 

педагогическое мышление – это сложная способность, включающая в себя 



147 
 

как конвергентную, так и дивергентную составляющую, чувствительность к 

проблемам и способность к переопределению. Переопределение – умение 

изменить намеченный путь решения задачи, если он не удовлетворяет тем 

условиям, которые вычленяются в процессе решения и не могут быть учтены 

с самого начала. Итак, нами были изучены имеющиеся в литературе данные о 

творческом педагогическом мышлении. Творческое педагогическое 

мышление есть сложное интегральное образование, требующее 

соответствующих методов его изучения. 

Структура профессионального мышления педагога. Современного 

педагога должны отличать инициатива и ответственность, потребность в 

постоянном обновлении и обогащении своих знаний, способность смело 

принимать новаторские решения и активно проводить их в жизнь.  

Мышление педагога включено в педагогическую деятельность и 

направлено на решение специфических для нее задач. Это поиск 

педагогических идей, средств преобразования педагогического процесса. 

Объект познания педагога - педагогическая реальность, включающая 

личность и коллектив, содержание, формы и методы учебно-воспитательного 

процесса, педагогические ситуации и явления. 

Педагогическое мышление существует как процесс решения 

педагогических задач. Его характеризуют полифункциональность, 

иерархизированность, эвристичность поисковых структур, 

многокомпонентность. 

В настоящее время обозначилось несколько путей развития мышления 

учителя: функционально-операциональный, суть которого состоит в том, что 

студентам предлагаются для решения отдельные педагогические задачи, 

выделенные в соответствии с основными структурными компонентами 

профессионально-педагогической деятельности (гностические, 

конструктивные, организаторские, коммуникативные, проектировочные); 

конструктивно-методический – будущие педагоги решают конкретные 

методические проблемные ситуации, в ходе которых у них формируется так 
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называемое методическое мышление; проблемно-методический – студенты 

ищут ответ на типичные вопросы, возникающие в практике учебно-

воспитательной работы, развивают свои способности творчески 

разрабатывать решения, оптимальные для конкретных условий практической 

деятельности. По мнению других авторов, наиболее эффективен путь, в 

основе которого – идея моделирования педагогических ситуаций, решения 

конструктивных задач, проведения педагогических игр. 

В предлагаемом проблемно-нормативном подходе у будущего педагога 

формируется целостная структура профессионального мышления с 

присущими ей качественными характеристиками, адекватная нормативной 

(эталонной) модели мыслительной деятельности в педагогическом труде. 

Эффект достигается благодаря обучающей стратегии, основанной на 

решении комплекса педагогических задач в логике достижения 

педагогических целей, определяемых программными документами школы. 

Данная стратегия включает, в частности, идею оптимизации учебно-

воспитательного процесса, разработанную Ю.К. Бабанским, что дает 

возможность оперативно использовать ее в системе подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. 

Разрабатываемое психологическое обеспечение научного управления 

процессом формирования педагогического мышления педагога включает 

цель управления, обучающую стратегию, методику диагностирования и 

анализ получаемых результатов. Теоретическим обоснованием нашего 

подхода послужили классические работы отечественных психологов, таких 

как С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов. Основные задачи, решаемые педагогом, – 

это идейно-нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Каждая из них состоит из более частных задач. Так, например, задача 

умственного развития включает формирование системы знаний, развитие 

познавательных процессов, мышления. Каждая из этих задач реализуется 

через более конкретные составляющие – формирование понятий, 

мыслительных действий и операций, интересов и т.д. 
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В ходе решения каждой задачи актуализируется определенный 

мыслительный процесс. Сущностными составляющими педагогической 

компетентности педагога являются общекультурная, общепедагогическая, 

социально-коммуникативная, специально-предметная, методическая 

компетентности и аутокомпетентность, которые взаимопересекаются и 

взаимодополняются друг другом. Компетентностная модель учителя 

естественнонаучных дисциплин включает ключевые компетентности или 

ключевые навыки надпредметного характера, социокультурные, 

общепедагогические (или методологические), предметно-ориентированные 

компетентности. Предметно-ориентированные компетентности, 

интегрирующие специально-предметную (в области преподаваемой 

естественнонаучной дисциплины) и методическую компетентности, 

выражают усиление прикладного характера педагогического образования, 

реализацию воспитательного потенциала каждой конкретной учебной 

дисциплины. Это совокупность компетенций в сфере обучающей 

деятельности, включающая элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

естественнонаучными объектами. 

Таким образом, управление формированием мыслительной 

деятельности будущего учителя связано со знанием уровня развития его 

педагогического мышления. 

В настоящее время обозначилось несколько путей развития мышления 

учителя: функционально-операциональный, суть которого состоит в том, что 

студентам предлагаются для решения отдельные педагогические задачи, 

выделенные в соответствии с основными структурными компонентами 

профессионально-педагогической деятельности (гностические, 

конструктивные, организаторские, коммуникативные, проектировочные); 

конструктивно-методический – будущие учителя решают конкретные 

методические проблемные ситуации, в ходе которых у них формируется так 

называемое методическое мышление; проблемно-методический – студенты 
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ищут ответ на типичные вопросы, возникающие в практике учебно-

воспитательной работы, развивают свои способности творчески 

разрабатывать решения, оптимальные для конкретных условий практической 

деятельности. По мнению других авторов, наиболее эффективен путь, в 

основе которого – идея моделирования педагогических ситуаций, решения 

конструктивных задач, проведения педагогических игр. 

Выводы. Творческое педагогическое мышление есть сложная 

способность, включающая дивергентные и конвергентные компоненты 

мышления, связанная с чертами личности, обуславливающими 

продуктивность познавательной деятельности в целом. 

Профессиональное мышление педагога, достигая высшего 

иерархического уровня (уровня обнаружения надситуативной 

проблемности), характеризуется творческими особенностями: «открытость», 

«выход за пределы». 

Надситуативный уровень профессионального педагогического 

мышления связан с преобладанием следующих терминальных ценностей: 

креативность, активные социальные контакты, развитие себя. 

Создание целенаправленной системы проблемных, творческих задач, 

специальных упражнений для развития дивергентного мышления будет 

способствовать формированию творческого педагогического мышления. 

Теоретические предпосылки и исследования показывают, что при 

направленном формировании оперативного профессионального мышления 

учителя недостаточно скопить в фондах памяти различные психолого-

педагогические знания и умения, не умея быстро и адекватно использовать 

их. Это умение вызывать нужные фонды в нужное мгновение и уверенно 

управлять ими существенно повышается путѐм целесообразного 

педагогического воздействия. 

Развитие профессионального оперативного мышления у студентов 

педвузов необходимо для подготовки будущего педагога  к успешной 

профессиональной деятельности в реальном педагогическом процессе, где 
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происходит постоянная смена проблемных ситуаций, в условиях стресса, 

внезапности, дефицита времени и повышения интеллекта современных 

школьников. Современного педагога должны отличать инициатива и 

ответственность, потребность в постоянном обновлении и обогащении своих 

знаний, способность смело принимать новаторские решения и активно 

проводить их в жизнь. Мышление педагога включено в педагогическую 

деятельность и направлено на решение специфических для нее задач. Это 

поиск педагогических идей, средств преобразования педагогического 

процесса. Объект познания педагога – педагогическая реальность, 

включающая личность и коллектив, содержание, формы и методы учебно-

воспитательного процесса, педагогические ситуации и явления. 

Педагогическое мышление существует как процесс решения педагогических 

задач. 
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ЗАВДАННЯ І НАДЗАДАЧІ СУЧАСНОГО АУДИТОРНОГО ЗАНЯТТЯ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ 

Продіус О.І.,  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту ОНПУ 

 

В умовах  підвищеної уваги суспільства і держави до результативності і 

конкурентоздатності освіти в Україні пріоритетного значення набуває 

проблема управління якістю цієї важливої галузі української освіти. 

Визначаючи причини гальмування розбудови національної системи освіти, 

«Національною стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

визнано недосконалість системи національного моніторингу та оцінювання 

якості освіти, а також повільне забезпечення її інформатизації. Зазначено, що 

стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти повинні стати 

модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах  

компетентнісного підходу. Пріоритетом для розвитку освіти є впровадження 

сучасних ІКТ, а також створення системи інформаційно-аналітичного  

забезпечення у сфері управління навчальними закладами та проведення  

моніторингу якості освіти [1]. 

Постійний розвиток науки і техніки спонукає до модернізації процесу 

навчання, тим самим вимагаючи від вищих навчальних закладів 

запровадження сучасних технологій проведення аудиторного заняття. 

Педагогічна діагностика в контексті використання перспективного 

сучасного інструментарію педагогічних вимірювань системно відображена в 

роботах В.С. Аванесова, О.М. Алексєєва, Л.І. Білоусової, О.Г. Колгатіна, 

Л.А. Зайцевої, І.А. Зязюна, О.Г. Шмельова та ін. Синтезування освіти і науки 

з інноваційними технологіями розкрито в працях О.В. Адаменко, 

О.А. Дубасенюк, Н.М. Кузьміної, Н.В. Рогальської. Проблема підвищення 

якості освіти у ВНЗ, розвитку системного запровадження інноваційних 

технологій розглянуто в працях В.П.Андрущенка, А.М. Гуржія, В.Г. Кременя 

та ін. Так, відомі науковці та педагоги стверджують, що навчальне заняття – 
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це відкриття, дослідження, осмислення, оцінювання результативності 

діяльності, визначення стратегії узагальнення і поглиблення отриманих 

знань. Залученню студентів  до вироблення власної думки в контексті 

навчальної програми, активному впровадженню в начальний процес 

інформаційно - комунікаційних технологій, ідеї плідної співпраці студента і 

викладача, розвитку у студентів аналітичного, творчого підходу до 

досліджувального матеріалу присвячено багато різноманітних наукових 

досліджень. Водночас дана проблематика є вельми актуальною в сучасних 

умовах і потребує додаткових наукових досліджень. 

Сьогодні нова освітня парадигма розглядає в якості пріоритету 

інтереси особистості, адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку. 

Якщо попередні концепції були розраховані на такі символи навчання, як 

знання, вміння, громадське виховання, то символами нового погляду на 

освіту стають компетентність, ерудиція, індивідуальну творчість, 

самостійний пошук знань і потребу їх вдосконалення, висока культура 

особистості. Формування внутрішньої потреби до самонавчання стає 

вимогою часу, і умовою реалізації особистісного потенціалу. Здатність 

людини відбутися на рівні, адекватному його претензіями на високе 

становище в суспільстві, цілком залежить від його індивідуальної 

залученості в самостійний процес освоєння нових знань. Тому однією з цілей 

професійної підготовки фахівця є необхідність дати студенту міцні 

фундаментальні знання, на основі яких він зміг би навчатися самостійно в 

потрібному йому напрямку. Рішення завдань сучасних аудиторних занять  

неможливо без підвищення ролі самостійної роботи студентів над 

навчальним матеріалом, посилення відповідальності викладачів за розвиток 

навичок самостійної роботи, за стимулювання професійного зростання 

студентів, виховання їх творчої активності та ініціативи [2; 3]. 

Аудиторні заняття – це колективна форма занять студентів з 

викладачем. Вона може проводитися у вигляді лекції, семінару, 

практичного заняття. У свою чергу лекція, семінар або практичне заняття 
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можуть мати різні типи. Наприклад, лекція може бути оглядовою або 

проблемною, семінар проводитися у вигляді дискусії, практичне заняття – 

у вигляді ділової гри тощо. Велика кількість форм, видів, типів проведення 

аудиторних занять свідчить про надзвичайно широкий спектр 

можливостей, які відкриваються саме при колективному спілкуванні 

студентів і викладача. Як правило, серед аудиторних занять у навчальних 

планах більша частина годин відводиться на лекції.   

По своїй структурі лекції можуть відрізнятися одна від іншої – все 

залежить від змісту і характеру навчального матеріалу. Але існує загальний 

структурний каркас – план, якій необхідно суворо дотримуватися. Лекція, як 

правило, починається з короткого нагадування змісту попередньої лекції, для 

того, щоб зв’язати його з новим матеріалом. Основні вимоги до лекції: 

науковість та інформативність; доказовість і аргументованість, наявність 

достатньої кількості яскравих, переконливих прикладів, фактів, 

обґрунтувань, документів і наукових доказів, емоційність при викладі 

навчального матеріалу; активізація мислення слухачів, постановка питань 

для міркування; чітка структура і логіка розкриття послідовно викладаються 

питань; методична обробка навчального матеріалу, виведення головних 

думок і положень, підкреслення висновків, повторення їх у різних 

інтерпретаціях; виклад доступною і ясною мовою, роз’яснення знову 

вводяться або невідомих термінів. 

Види лекцій: вступна – знайомить студентів з метою і призначенням 

курсу, його роллю і місцем у системі навчальних дисциплін; дається 

короткий історичний огляд розвитку даної науки, зв’язується теоретичний 

зміст навчальної дисципліни з майбутньою практичною роботою фахівця, 

дається характеристика навчально-методичних посібників з курсу, видається 

список літератури і повідомляються екзаменаційні вимоги; інформаційна – 

традиційна лекція, на якій відбувається виклад змісту навчальної дисципліни; 

оглядово-повторювальна – читається в кінці розділу; у ній відбиваються всі 

основні теоретичні положення, складові науково-понятійну основу даного 
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розділу, крім деталізацію і другорядний матеріал; завершальна – не просто 

короткий огляд вивченого матеріалу, а систематизація знань на більш 

високому рівні, з обов’язковими поясненнями щодо найбільш важким 

екзаменаційних питань. 

Процес навчання у вищій школі передбачає практичні заняття. Вони 

призначені для поглибленого вивчення дисципліни. Їх форми різноманітні: 

семінарські заняття, лабораторні роботи, практикуми. Практичні заняття 

відіграють важливу роль у виробленні у студентів навичок застосування 

отриманих знань для рішення практичних задач разом з викладачем. 

Цілі практичних занять: поглиблювати, розширювати, деталізувати 

знання, отримані на лекціях; сприяти виробленню навичок професійної 

діяльності; розвивати наукове мислення і мова; контролювати процес 

засвоєння знань студентами [4; 5]. 

Одним з основних видів практичних занять є семінар, що призначений 

для поглибленого вивчення дисципліни, оволодіння методологією наукового 

пізнання. Головна мета семінарських занять – забезпечити студентам 

можливість опанувати навичками й уміннями використання теоретичного 

знання стосовно особливостей досліджуваної галузі. 

На семінарських заняттях вирішуються наступні завдання: розвиток 

творчого професійного мислення; пізнавальна мотивація; оволодіння 

професійною термінологією; набуття навичок оперування формулюваннями, 

поняттями, визначеннями; оволодіння вміннями та навичками постановки і 

вирішення наукових проблем і завдань; відстоювання своєї точки зору. 

В ході семінарського заняття викладач вирішує такі завдання, як: 

повторення та закріплення знань; контроль знань; педагогічне спілкування. 

Семінар – це завжди безпосередній контакт педагога зі студентами, 

встановлення між ними довірчих відносин, продуктивне педагогічне 

спілкування. В організації семінарських занять реалізується принцип спільної 

діяльності, співтворчості. Згідно з дослідженнями процес мислення і 

засвоєння знань більш ефективний в тому випадку, якщо рішення задачі 
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здійснюється не індивідуально, а передбачає колективні зусилля. Тому 

семінарське заняття особливо ефективно, коли реалізується пошук відповідей 

усією навчальною групою, студентам дається можливість розкрити і 

обґрунтувати різні точки зору. Таке проведення семінарів забезпечує 

контроль за засвоєнням знань і розвиток наукового мислення у студентів. 

Самостійна робота поряд з аудиторної являє собою одну з форм 

навчального процесу і є істотною його частиною. Ефективність аудиторної 

роботи завжди залежить від самопідготовки студентів. Для її успішного 

виконання необхідні планування й контроль із боку викладачів, а також 

планування обсягу самостійної роботи в навчальних планах спеціальностей. 

В вузі існують різні види індивідуальної самостійної роботи: підготовка до 

лекцій, семінарів, лабораторних робіт, заліків, іспитів, виконання рефератів, 

завдань, курсових робіт і проектів, а на заключному етапі – виконання 

випускний кваліфікаційної роботи. Відношення часу, який відводиться на 

аудиторну роботу, до часу, відведеного  на самостійну роботу, в усьому світі 

становить 1:3,5. Таке співвідношення базується на великому дидактичному 

потенціалі цього виду навчальної діяльності студентів. Самостійна робота 

сприяє: поглибленню і розширенню знань; формуванню інтересу до 

пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку 

пізнавальних здібностей. 

Практичний досвід показує, що будь-яка форма занять може стати 

активною або пасивною в залежності від застосовуваних методів, прийомів і 

засобів, а також умінь і навичок викладача, його методичної майстерності. 

До активним методам і прийомам можна віднести проблемно-пошукові 

методи, ділові ігри, ситуаційні завдання, екскурсії на підприємства з 

використанням отриманих матеріалів для складання звіту-репортажу про хід 

технологічних процесів, життєвого досвіду викладачів і студентів.  

Мотиваційним чинником інтенсивної навчальної роботи і, в першу 

чергу, самостійної є особистість викладача. Викладач може бути прикладом 

для студента як професіонал, як творча особистість. Викладач може і 
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повинен допомогти студентові розкрити свій творчий потенціал, визначити 

перспективи свого внутрішнього зростання. 

Зміна видів діяльності студентів у ході заняття через 15 - 20 хвилин – 

гарантія збереження уваги і працездатності студентів (слухове на зорове 

сприйняття, практичні дії, записи, замальовки, конспектування, проведення 

досвіду тощо). У ході підготовки заняття варіанти послідовності елементів 

структури і їх набір можуть бути різними. Тут проявляється методична 

майстерність викладача, його творчість і потенціал. Окремі елементи плану 

заняття можуть бути багатоваріантними, бо в різних групах план реалізується 

по-різному. Багатоваріантність забезпечує індивідуальний підхід до 

студентів. Керувати пізнавальним процесом передбачає постановку 

досяжною і зрозумілою студенту мети заняття, добір і дозування навчального 

матеріалу, методів викладання і навчання, регуляцію і координацію 

навчальної діяльності і її контроль. Керуюча функція викладача полягає в 

плануванні процесу навчання (змісту і методів), реальному втіленні плану, 

постійному спостереженні за ходом процесу і його результатами, регулярної 

корекції вибраних засобів навчання у відповідності з поставленими цілями 

підготовки фахівця. 

Організація заняття включає його структурування, визначення часових 

рамок, складу учасників, розроблення програми взаємодії зі студентами, 

забезпечення засобами проведення. Таким чином, керівництво і контроль 

СРС передбачає розв’язання двох груп дидактичних завдань. По-перше, це 

завдання, що характеризують логічні операції навчальної діяльності 

студентів (прийоми навчальної діяльності студентів: слухання, 

спостереження, розглядання, переписування, конспектування, заучування, 

переказ, порівняння, аналіз, пояснення, словесний опис, формулювання 

питань, проблем і визначень, рішення навчальних проблем, моделювання, 

конструювання, вимірювання тощо). По-друге, завдання, що характеризують 

логічні операції педагогічної діяльності викладача (узагальнення, 

повторення, формування нових знань і умінь, засвоєння, перевірка рівня 
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знань і умінь). В якості контролю самостійної роботи можуть 

використовуватися такі форми: індивідуальні бесіди і консультації з 

викладачем; перевірка рефератів та письмових доповідей; колоквіуми; 

перевірка письмових звітів; тестування; перевірка знань на проміжному 

етапі; проведення групових письмових контрольних робіт з їх перевіркою; 

перевірка конспектів джерел, монографій і статей; вибіркова перевірка 

завдань; розробка завдань, створення пошукових ситуацій; співбесіду з 

опрацьованої літератури; складання плану подальшої роботи, розробка 

методики отримання дослідної інформації [6].  

Таким чином, необхідність інтенсифікації навчального процесу з 

допомогою методів інноваційного навчання обумовлена скороченням часу на 

аудиторні заняття і зростанням обсягу інформації для забезпечення всебічної 

підготовки студента. Інтенсифікація навчального процесу забезпечує 

підвищення якості підготовки спеціаліста на основі застосування активних і 

пасивних форм навчання і навчальних занять. Метод конкретних ситуацій 

допомагає студентам у розвитку аналітичних здібностей, навичок, умінь у 

процесі обґрунтування рішень, розвиває здатність до аналізу виробничих і 

управлінських завдань. При цьому розвиваються основи логічного мислення, 

пошуку аргументованих рішень, аналізу, оцінки фактів і розгляду 

альтернатив, необхідних для вирішення проблеми і прийняття рішень. 

Рішення поставлених завдань відбувається за допомогою розбору або 

дискусії. Критерієм правильності виходу з проблемної ситуації є 

обґрунтованість і доказовість рішення. Конкретні ситуації та їх обговорення 

в аудиторії дають можливість ознайомлення з численними підходами у 

вирішенні різних проблем. Рішення конкретної ситуації дозволяє студентам 

залучити знання суміжних дисциплін, надаючи тим самим можливість 

самостійно вирішувати питання з метою пошуку відповідей в конкретних 

ситуаціях, наближених до практичної діяльності. 

Для вирішення виховних та навчальних завдань можуть бути 

використані наступні інтерактивні форми: інтерактивна екскурсія; кейс-
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технології; відеоконференції; круглий стіл; мозковий штурм; дебати; фокус-

група; ділові та рольові ігри; тренінги. 

Отже, для сучасної ефективної організації аудиторних занять та 

підвищення якості університетської освіти необхідно: підвищувати роль 

аудиторних занять, втілюючи в життя їх нові форми; лекції,  семінарські та 

практичні заняття повинні проводиться з активною участю студентів, 

тобто різниця між лекцією та семінаром повинна поступово зменшуватися; 

лекція залишається формою аудиторного заняття, де основна діюча особа 

викладач,  студенти ж залучаються до аналітичних видів роботи; на 

семінарському(практичному) занятті основними діючими особами є 

студенти, а викладач виконує керівну, коригуючу функцію. Семінар 

(практикум) є перехідною формою аудиторного заняття, оскільки може 

поєднати колективну та індивідуальну роботу із студентами. 

Найпростіший шлях – зменшення кількості аудиторних занять на 

користь самостійної роботи – не вирішує проблеми підвищення чи навіть 

збереження на колишньому рівні якості освіти, бо зниження обсягів 

аудиторної роботи зовсім не обов’язково супроводжується реальним 

збільшенням самостійної роботи, яка може бути реалізована в пасивному 

варіанті. Сьогодні необхідно застосування різноманітних форм і методів 

проведення аудиторних занять з метою виховання індивідуальності мислення 

реального сприйняття досліджуваного матеріалу.  

Підвищення ефективності аудиторних занять призведе до формування і 

розвитку у студентів комунікативних навичок і вмінь, емоційних контактів 

між студентами (уміння жити в діалоговій середовищі; розуміння, що таке 

діалог і навіщо він потрібен); формування та розвитку аналітичних 

здібностей, відповідального ставлення до власних вчинків (здатність 

критично мислити; вміння робити обґрунтовані висновки; уміння вирішити 

проблеми і вирішити конфлікти; вміння приймати рішення і нести 
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відповідальність за них); формуванню та розвитку навичок планування 

(здатність прогнозувати і проектувати своє майбутнє).  

Перехід на інноваційні методи в навчанні дозволить навчити студентів 

активно мислити, самостійно творчо виробляти рішення і застосовувати їх на 

практиці після закінчення навчального закладу. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ 

Пушкарев Ю.Н., 

доцент кафедры ОФТ 

 

В процессе общения между учителем и учащимся стоит задача не 

только и не столько передать информацию, сколько добиться ее адекватного 

понимания последним. Форма передачи информации существенно зависит от 

личностных особенностей как преподавателя, так и студента, их 

представлений друг о друге и отношений между ними, а также ситуации, в 

которой происходит общение. 

Профессиональное педагогическое общение – это коммуникативное 

взаимодействие педагога с учениками, направленное на установление 

благоприятного психологического климата, психологической оптимизации 

деятельности и отношений. 

Формирование профессионально-педагогического уровня 

коммуникативности является необходимым условием становления всего 

комплекса профессиональных качеств педагога. Овладение тайнами 

педагогического общения – задание довольно сложное, особенно для 

начинающего педагога. На пути к этой цели он наталкивается на различные 

препятствия – барьеры (от франц. «barrierе» - помеха, препятствие). 

Барьеры подразделяются на внешние и внутренние препятствия, 

которые мешают осуществлению инновационной деятельности. К внешним 

барьерам относятся: 

– социальные барьеры: несовместимость нового с имеющимся опытом 

и ценностями, принятыми в обществе; стереотипы мышления 

педагогического сообщества; 

– организационные барьеры: противодействие руководящих органов 

образования внедрению нововведений; отсутствие координационных центров 

по разработке и внедрению педагогических инноваций; 
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– методические барьеры: недостаток методического обеспечения 

нововведения, недостаточная осведомленность работников образования в 

области педагогической инноватики; 

– материально-технические барьеры: большая нагрузка педагогов, 

плохие бытовые условия, низкий уровень заработной платы. 

Внутренние барьеры составляют психологические (личностные) 

барьеры, которые скрывают глубинные личностно-профессиональные 

проблемы.  

Психологический барьер проявляется как негативная установка, 

сформировавшаяся на основании предыдущего опыта, расхождении 

интересов партнеров коммуникации. Эти затруднения есть результат 

взаимосвязи и взаимодействия: во-первых, индивидуально-психологических 

особенностей учителя (преподавателя), ученика (студента) и их принятия 

друг другом. Во-вторых, это затруднение в педагогическом общении можно 

объяснить сознательным отсутствием регулирования, сдерживания 

педагогом негативно влияющих на общение своих индивидуально-

психологических особенностей, таких, например, как раздражительность, 

излишняя эмоциональность, критичность, скептицизм и др. Педагог как 

человек прежде всего должен знать свои индивидуально-психологические 

особенности, особенности учеников и учитывать их для предотвращения 

затруднений в общении. Психологические барьеры проявляются либо в 

общении (трудности взаимодействия между преподавателем и студентом) 

либо в адаптации начинающего преподавателя к своей профессиональной 

деятельности. 

Психологические барьеры возникают при необходимости выйти за 

пределы привычных способов решения профессиональной задачи, 

предпочесть другую точку зрения. Они предстают как внутренние преграды 

(нежелание, боязнь, неуверенность и т.д.), которые мешают человеку 

выполнять определенные действия. 
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Барьеры в педагогическом общении часто возникают незаметно, 

сначала преподаватель может даже не осознавать их, но со временем они 

очень усложняют общение.  

Физический барьер связан с организацией физического пространства во 

время взаимодействия. Неправильно организованное пространство приводит 

к изолированности преподавателя, который будто отдаляет от себя 

студентов, пытаясь «спрятаться за кафедру». Преодолевают такой барьер 

сокращением дистанции, открытостью в общении. 

Социально-статусный барьер обусловлен перевесом ролевой позиции 

преподавателя в системе педагогического взаимодействия. Преподаватель 

специально демонстрирует преимущество перед студентом и свой 

социальный статус. Единство статуса учителя как репрезентанта школы, 

образования, его позиции — передачи, трансляции общественного опыта и 

его роли — развивающего, воспитывающего и обучающего субъекта 

выражается в авторитете учителя. Авторитет объединяет в себе как минимум 

две составляющие: авторитет личности и авторитет роли. В то же время роль 

педагога предполагает такие личностные качества, как компетентность, 

объективность, такт и желание помочь. Если же формальная роль педагога не 

наполняется ценностным содержанием и личностно он не авторитетен, то 

общение затруднено. Возникает ситуация неприятия учителя как партнера 

общения, что является предпосылкой к негативным межличностным 

отношениям.  

Возрастная область затруднений (проблема отцов и детей). 

Затруднения в общении с взрослым, с педагогом чаще всего возникают в 

связи с тем, что учащийся, особенно подросток, считает, что его внутренний 

мир непонятен взрослым, которые продолжают обращаться к нему все еще 

как к ребенку (поэтому обращение педагога в классе «Дети» или «Мальчики 

и девочки» может вызвать негативную или скептически сдержанную 

реакцию). Затруднения общения могут возникнуть, когда педагог в силу 

занятости или других интересов действительно не знает мира музыки, 
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живописи, танца, кинематографа, языка и ценностей молодежной 

субкультуры. В этом случае он не имеет общего предмета общения с 

учениками («С ним не о чем говорить, кроме физики» — такова оценка 

педагога как партнера общения). 

Смысловой барьер связан с неадаптированным к уровню восприятия 

студентами речи преподавателя, которое слишком насыщенно непонятными 

словами, научными терминами, которые подаются без комментариев и 

объяснений. Это снижает их интерес к материалу, создает дистанцию во 

взаимодействии. Смысловой барьер можно преодолеть при условии 

внимательного отношения к своей речи и тщательной подготовки к занятию. 

Эстетический барьер обусловлен не восприятием собеседника, его 

внешнего вида, особенно мимики. Самоконтроль дает возможность его 

устранить. 

Эмоциональный барьер возникает при несоответствии настроения, 

присутствии негативных эмоций, которые деформируют восприятие. 

Преодолевают его при помощи улыбки, чуткого отношения к собеседнику.  

В педагогической деятельности затруднения могут быть вызваны как 

самим уровнем и характером владения педагогом теми знаниями, 

организация усвоения которых является основой его деятельности, так и 

профессионально-педагогическими умениями, дидактической 

компетентностью, т.е. средствами и способами педагогического воздействия 

на обучающихся. 

Межличностные отношения в значительной мере влияют на характер 

совместной учебной деятельности обучающихся и педагогической 

деятельности преподавателя. Лежащие в основе этих отношений симпатия 

(антипатия), принятие (неприятие), совпадение ценностных ориентации или 

их расхождение, соответствие или различие когнитивных и в целом 

индивидуальных стилей деятельности (общения) и многое другое могут 

облегчить либо существенно затруднить взаимодействие людей, вплоть до 

его прекращения. 
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Современная педагогика и практика образования доказали, что 

эффективное обучение возможно только на позициях педагогики 

сотрудничества. Успешность педагогического общения зависит от умения 

преодолевать психологические барьеры в общении и соблюдения 

определенных правил общения: 

1. Педагогическое общение не терпит суетности и пустозвонства. 

Слова не должны расходиться с делами; 

2. Педагогическое общение – это требовательность к себе и к 

окружающим во всем, что касается учебы и воспитания; 

3. Лаконичность в делах, поступках, речи; динамизм общения 

зависят от внутренней собранности личности. 

Общение – неотъемлемый элемент педагогической деятельности; вне 

его невозможно достижение целей обучения и воспитания» [2, с. 3].  

Педагогическое общение включает в себя: 

1. Установление контакта с обучающимся как состояние готовности к 

приему и передаче им информации,  

2. Обмен информацией между педагогом и обучающимися,  

3. Стимуляцию активности воспитанника по выполнению тех или иных 

действий, изменение состояния, поведения, замыслов личности, 

4. Выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и 

понимания (и смыслового, и эмоционального взаимопонимания),  

5. Побуждение в обучающемся необходимых эмоциональных 

переживаний. 

Педагогическое общение направлено (если оно полноценное и 

оптимальное) на создание благоприятного социально-психологического 

климата, на психологическую оптимизацию учебной деятельности и 

отношений между педагогом и обучающимися внутри коллектива. Основная 

причина неэффективного взаимодействия участников педагогического 

процесса – наличие психологических барьеров общения 
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(общепсихологического и социально-психологического характера). 

Затруднения, возникающие в процессе педагогического общения:  

1. Низкий уровень педагогического такта выражается в недостаточном 

умении найти оптимальные меры воспитательного воздействия в любых 

ситуациях (в т.ч. и конфликтных), не унижая достоинство обучающегося и не 

вызывая у него сопротивления воспитанию, что требует от педагога 

постоянного контролирования собственного поведения и умения предвидеть 

возможные последствия своих воспитательных воздействий. 

2. Проявление в общении педагогом раздражительности, излишней 

эмоциональности. 

3. Неумение замечать, видеть, выявлять мало заметные, но 

существенные внешние признаки поведения обучающегося и на этой  основе 

правильно интерпретировать его поступки, адекватно воспринимать и 

понимать его и его состояние. 

4. В процессе взаимодействия проявляется безразличие к мнению 

обучающегося (низкая заинтересованность), происходит подавление его 

инициативы. 

Эффективность педагогического воздействия во многом зависит от 

умения преодолевать педагогом затруднения в общении и от соблюдения 

определенных правил общения. Результативность воспитательного 

воздействия определяется реализацией следующих профессиональных 

умений педагогов: умение объяснять поставленную задачу, умение 

заинтересовать, умение замечать даже незначительные успехи 

воспитанников, умение устанавливать отношения сотрудничества с 

обучающимися,  вести  с  ними  диалог,  умение  выслушать  и  поддержать  в 

трудную  минуту.  

Профессионально важными качествами, необходимыми для 

эффективного педагогического общения, являются общительность, 

способность к эмпатии и пониманию людей; оперативно-творческое 

мышление, обеспечивающее умение быстро и правильно ориентироваться в 



168 
 

меняющихся условиях общения в зависимости от ситуации общения, 

индивидуальных  особенностей  обучающихся;  умение  ощущать  и 

поддерживать  обратную  связь  в  общении,  умение  управлять  собой, 

управлять  своими  психическими  состояниями;  умение  прогнозировать 

возможные  педагогические  ситуации,  последствия  своих  воздействий; 

хорошие  вербальные  способности:  культура,  развитость  речи,  богатый 

лексический  запас,  умение  применять  все  разнообразие  средств 

воздействия  (убеждение,  внушение,  заражение,  применение  различных 

приемов  воздействия). 

Пути преодоления психологических барьеров в общении: 

 Знание затруднений,  возникающих в общении, и своевременное 

их выявление. 

 Развитие педагогической наблюдательности, выработка гибкого 

стиля  общения. 

 Использование средств психологической саморегуляции, 

совершенствование своей социально-психологической культуры. 

 Создание  оптимального  социально-психологического  климата  

в  коллективе. 

 Интонирование  речи,  возможности  невербальных  проявлений. 

Целями преодоления психологических барьеров в ситуации 

межличностного или функционального общения служат активные методы 

обучения. 

Концепция и практика социально-психологического тренинга, 

получившая широкое развитие как у нас в стране, так и за рубежом, нацелена 

на совершенствование психологической культуры коррекции и 

самокоррекции как личности, так и группы. Этим целям соответствуют 

такие, например, виды социально-психологического тренинга, как тренинг 

коммуникативной компетенции, индивидуального стиля, самореализации 

личности, делового и партнерского общения, когнитивный, 
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постдиагностический тренинг — коррекция, тренинг конкурентоспособности 

и др. 

Психологический тренинг — это упражнения, атмосфера, особое 

состояние души каждого участника. Но, прежде всего, тренинг — это 

определенная концепция человеческих отношений. 

Правила тренинга 

1. Общение по принципу «здесь и теперь» – основная идея тренинга – 

превратить группу в своеобразное объемное зеркало, в котором каждый член 

группы смог бы увидеть себя во время своих различных проявлений лучше 

узнать себя и свои личностные особенности. 

2. Принцип открытости, искренности - говорят только то, что 

чувствуют. При этом открыто, выражаем свои чувства по отношению к 

действиям других участников. 

3. Принцип конфиденциальности – все, что происходит во время 

занятий, не выноситься за пределы группы. Это облегчает включение 

участников в групповые процессы, способствует их самораскрытию. 

Участники не бояться, что содержание их общения может стать 

общеизвестным. 

4. Персонификация высказываний (участники говорят от своего имени 

в настоящем времени) - отказ от безличных речевых форм, помогающим 

людям в повседневном общении скрывать собственную позицию и уходить 

от ответственности. 

5. Недопустимость непосредственных оценок человека – при 

обсуждении происходящего в группе, следует оценивать не участников, а 

только их действия.  

6. Активное участие – участники должны принимать активное участие 

в предлагаемых упражнениях, для того, чтобы на личном опыте приобрести 

необходимые качества и умения. 
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7. Принцип «тренер всегда прав» – во время выполнения заданий в 

группе могут возникнуть спорные ситуации, при решении которых последнее 

слово остается за тренером, так как он – ведущий. 
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ДІАЛОГ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Рачук В.О. 

асистент кафедри інформатики та  

управління захистом інформаційних систем  

 

Постановка проблеми обумовлена зростанням вимог до професійної 

підготовки фахівців. 

1. ВСТУП.  

Діало́г (грец. Διάλογος («діа-два, логос-розмова») – тобто розмова двох 

осіб). Діалог можна розглядати як в науковому, так і в філософському 

розумінні це – особлива форма організації спілкування. На сучасному етапі 

розвитку телекомунікацій ми "48" годин на добу використовуємо 

ДІАЛОГову форму спілкування в мережі Інтернет, в мережі мобільного 

зв’язку. І не має значення отримаємо ми відповідь чи ні, це – ДІАЛОГ.  

В простому, буденному розумінні, ДІАЛОГ – це ОБМІН в усній або 

письмовій формі висловлюваннями або репліками поміж двома або більше 

особами. 

Основи теорії взаємодії за допомогою мови були закладені 

М.М. Бахтіним [1]. Необхідно додати посилання ще на сучасних авторів 

2. Потреба у діалозі. В аспекті тематики статті, діалог – це обмін 

інформацією між викладачем та слухачами (студентами). Викладач повинен 

вміти ставити питання не тільки слухачам, а в більшій мірі – СОБІ. Від цього 

буде залежати ОСНОВА ( ПІДҐРУНТТЯ ) діалогу. 

Професійно спланований та відпрацьований діалог – це унікальна 

можливість для того, щоб ПЕРЕКОНАТИ слухачів змінити свої погляди на 

діалог, як на НЕОБХІДНИЙ інструмент. Адже часто під час спілкування 

виникає непорозуміння через різні позиції, різні точки зору, різне бачення, 

ставлення... і таке інше. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Через непорозуміння, котре виникає внаслідок "неякісного" діалогу, 

з’являються негативні фактори, негативні емоції, переживання, зупинки 

проектів, невтілені задуми, що часто приводить навіть до зростання 

соціальної напруженості. З іншого боку, коли ми своїми стараннями, 

зусиллями (НАД СОБОЮ), перестаємо боятись і починаємо працювати, тим 

самим використовуємо діалог не просто як засіб спілкування, а як метод, як 

ІНСТРУМЕНТ, котрий допоможе зрозуміти іншого. 

3. Структура, організація діалогу педагога. 

Будь-який діалог має свою структуру, яка в переважній більшості 

залишається стабільною:початок - основна частина - кінцівка [1]. 

Умінням правильно будувати взаємодію з різними слухачами, 

ефективно спілкуватися у сфері освіти з одного боку, є засіб пізнання і 

прилучення до істини, з іншого боку, це комунікація між усіма учасниками 

освітнього процесу. 

У зв’язку з ускладненням всіх форм сучасних комунікації в 

навчальному процесі, з нарощуванням обсягу навчальної інформації, з 

різноманітністю її джерел і носіїв, стає очевидним важливість розвитку 

комунікативної культури не тільки слухачів, а й у першу чергу – педагогів. 

Комунікативна культура є не що інше, як здатність встановлювати і 

підтримувати контакти з іншими слухачами використовуючи внутрішні 

ресурси, які необхідні для побудови ефективного спілкування між 

учасниками. 

Психолого-педагогічна література констатує, що оволодіння слухачами 

комунікативною культурою передбачає, як мінімум, розвиток трьох груп так 

званих "умінь". 

I група вмінь – комунікаційні або мовленнєві: уміння ясно і чітко 

висловлювати думки; уміння переконувати; уміння аргументувати; уміння 

будувати доказ; уміння виносити судження; уміння аналізувати 

висловлювання. 
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II група вмінь – уміння сприйняття інформації: уміння слухати і чути 

(правильно інтерпретувати інформацію, в тому числі і невербальну (міміку, 

пози і жести), розуміти підтексти і ін.). Уміння зрозуміти почуття і настрій 

іншої людини (дотримання такту, співпереживання), уміння аналізувати. 

III група вмінь – уміння взаємодіяти в процесі спілкування (діалогу): 

уміння проводити бесіду, переговори, обговорення, уміння ввічливо 

висловлювати думки, уміння ставити запитання, уміння повести за собою, 

уміння сформулювати вимогу, уміння спілкуватися в конфліктних ситуаціях, 

уміння керувати своєю поведінкою в спілкуванні під час діалогу. 

Діалог це, окрім усього, не що інше, як різновид прямої мови. 

Пряма мова має свої особливості, які ми повинні професійно 

використовувати: 

– під час діалогу відбувається обмін інформацією поміж двома (це-

безпосередньо діалог), або декількома (це – полілог) учасниками 

спілкування; 

– учасники діалогу по черзі обмінюються репліками в різних формах: 

питання - відповідь, ствердження-уточнення, ствердження - заперечення. 

– граматичною особливістю діалогу є використання неповних речень, 

адже більша частина теми діалогу загальновідома учасникам з попередніх 

реплік, обставин, які привели до діалогу. 

Організовуючи діалог викладач повинен поставити собі запитання та 

ствердно дати на них відповідь: 

– з якою метою та за яких умов, як саме проводити перемовини з 

великою кількістю учасників; 

– коли доречний діалог, а коли може зашкодити; 

– як правильно організувати діалог; 

– про які питання на якому етапі в діалозі дбати, з ким і коли 

взаємодіяти для досягнення результату; 

– яким може і має бути результат діалогу; 
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– вибрати тип взаємодії учасників діалогу: залежність, співробітництво, 

рівність. 

4. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ викладачам вищої школи щодо застосування 

принципів організації діалогу педагога та слухача: 

Якщо Ви втомилися від звичайних суперечок, пустопорожніх дебатів 

та дискусій і прагнете до реальних ефективних змін у взаємодії з іншими 

слухачами... 

Якщо Ви прагнете покращити власну майстерність ведення 

колективних обговорень, своїх занять,  збільшити ефективність своєї 

професійної ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ..... ...тоді, під час 

самостійної підготовки, доречно буде звернути увагу на наступне: 

– Основа діалогу – уміння ставити запитання в першу чергу собі, а 

потім слухачам. 

– Поважати права кожного учасника діалогу на власне бачення світу. 

– Пам’ятати – активне слухання для того, щоб зрозуміти - а не заради 

того, щоб погодитися та повірити. 

– Здійснювати мовлення від першої особи ТІЛЬКИ з власного досвіду, 

виходячи з власних переконань. 

– Надавати – всім учасникам діалогу рівні можливості для того, щоб 

висловитися. 

– Пам’ятати – сам-по-собі факт питання під час діалогу є не що інше, 

як демонстрація бажання приймати активну участь в діалозі – спілкуванні. 

– Знати – будь які свої ідеї, проекти Ви перетворите в форму питань, 

потім перевірите під час спілкування зі своїми колегами (побачите, 

підтримують Вони Вас чи ні) – такий метод набагато ефективніший, аніж 

безапеляційні монологи. 

Навчання діалогу, в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 

у вищій школі, має незмінно виховний вплив, бо сама форма діалогічного 

спілкування передбачає повагу до промовця як в формі звернення до нього, 
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так і в реакції на висловлювання, в вираженні згоди або незгоди з точкою 

зору учасників діалогу. 

ВАЖЛИВО!!  Конфіденційність, інформаційна безпека. Отриманими 

під час  діалогу інформацією, проектами, можна (та варто!) ділитися, але, 

БЕЗ РОЗГОЛОШЕННЯ імен учасників діалогу. 

 

Список літератури: 

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

2. Семенова А.В. Роль педагогического мастерства в профессиональной 

подготовке будущих специалистов / А.В. Семенова / Педагогическая 

деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе. – 

Волгоград : Издательство ВГСПУ "Перемена", 2013 – С.132–137. 

3. Ронин Роман. Своя разведка. Практическое пособие. Минск 

"Харвест" 1997. 

4. Батракова С. Н. Педагогическое общение как диалог в культуре // 

Педагогика, 2002, № 4. 

5. Голуб И.Б. Искусство риторики. Пособие по красноречию.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2005.(Серия «Империя успеха») 

6. Диалог и коммуникация - философские проблемы: Материалы 

«круглого стола» // Вопросы философии, 1989, N 7. 

7. Основы теории коммуникации учебник для вузов под ред. М. : 

Василика. – М.: Гардарики, 2003. 

  



176 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ СПІЛКУВАННЯ 

ПЕДАГОГІВ 

Сєдова Л.М.  

кандидат хімічних наук, доцент,  

доцент кафедри теоретичних основ хімії ОНПУ 

 

Педагогічна діяльність загалом і її окремі види, маючи специфічні 

особливості, потребують дотримання певних правил, які забезпечують успіх 

взаємодії педагог – учень: ставити мету, спрямовану на вплив, здійснювати 

цей вплив через організацію життєдіяльності і стосунків учнів і т.ін. 

Ігнорування цих вимог призводить до збочень, деформацій у 

професійно – рольовій позиції педагога. Орієнтація в діяльності тільки на 

канони професії і втрата її над завдання може призвести до цілої низки таких 

збочень. Важливим подоланням їх є підвищення педагогічної 

майстерності [1].  

Майстерність завжди розкривається в діяльності, причому діяльності 

ефективній. Саме таке розуміння майстерності і прийняте в педагогіці. Дехто 

з науковців визначає майстерність як "найвищий рівень педагогічної 

діяльності... який виявляється в тому, що у відведений час педагог досягає 

оптимальних наслідків" [2]. Натрапляємо й на такі визначення майстерності: 

"високе мистецтво виховання і навчання" [3]; "синтез наукових знань, умінь і 

навичок методичного мистецтва і особистих якостей учителя" [4].
 

Справді, зовні майстерність виявляється в успішному розв’язанні 

різноманітних педагогічних завдань, високому рівні організованого 

навчально-виховного процесу, але суть її в тих якостях особистості вчителя, 

які породжують цю діяльність, забезпечують її успішність. Ці якості слід 

шукати не лише в уміннях, а й у тому сплаві властивостей особистості, її 

позиції, які й дають педагогові змогу діяти продуктивно і творчо. 

Майстерність – вияв найвищої форми активності особистості вчителя в 

професійній діяльності, активності, що базується на гуманізмі і 
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розкривається в доцільному використанні методів і засобів педагогічної 

взаємодії у кожній конкретній ситуації навчання і виховання. 

Коли ж ми хочемо усвідомити витоки розвитку майстерності, зрозуміти 

шляхи професійного самовдосконалення, доцільно сформулювати 

визначення цієї педагогічної категорії так: педагогічна майстерність — це 

комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого 

рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. Тобто, щоб учитель 

діяв творчо, самостійно виважуючи результати своєї діяльності і коригуючи 

засоби з орієнтацією на мету, він повинен мати певне внутрішнє опертя, 

певні властивості, риси, розвиток яких забезпечить професійний 

саморозвиток педагога, а через нього — і розвиток учня. 

Елементи педагогічної майстерності: 

Гуманістична спрямованість.  

Гуманістична спрямованість є виявом здатності бачити великі завдання 

у малих справах, Вона дає змогу оцінювати свою діяльність з точки зору не 

лише безпосередніх, а й опосередкованих результатів, тобто тих позитивних 

індивідуальних змін у життєдіяльності і структурі особистості своїх 

вихованців, частковим організатором яких він є сам як особа, відповідальна 

за якість організації виховного процесу. 

Професійна компетентність. 

Зміст професійної компетентності – це знання предмета, методики його 

викладання педагогіки з психології. Знання педагога – не сума засвоєних 

дисциплін, а особистісно забарвлена усвідомлена система, де є місце власним 

оцінкам, критичним поглядам, "Головне в житті не саме знання, а та 

гармонія, яка виявляється, коли знання добре вміщені в душі, та філософія, 

яка визначає людину, її світогляд.
5
 Майстерність педагога – в 

"олюднюванні", натхненності знання, яке не переноситься з книг в 

аудиторію, а висловлюється як власний погляд на світ. На ґрунті 

професійних знань формується педагогічна свідомість – принципи і правила, 

які є засадовими щодо дій і вчинків учителя. Ці принципи і правила кожний 
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педагог виробляє на підставі власного досвіду, але осмислити, усвідомити їх 

можна лише за допомогою наукових знань, що потребують систематичного 

поповнення. 

Здібності до педагогічної діяльності. 

Вони залежать від особливостей перебігу психічних процесів, що 

сприяють успішній педагогічній діяльності. Всі провідні здібності об’єднує 

одна генеральна – це чутливість до людини, яка росте, до особистості, яка 

формується. Педагогічна наука виокремлює шість провідних здібностей до 

педагогічної діяльності [6, 7, 8, 9]:
 

1) Комунікативність; 

2) Перцептивні здібності; 

3) Динамізм особистості 

4) Емоційна стабільність 

5) Оптимістичне програмування 

6) Креативність 

Комунікативність – професійна здатність педагога, що 

характеризується потребує у спілкуванні, готовністю легко вступати в 

контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника  і відчувати 

задоволення від спілкування. 

Отже педагогічне спілкування є одним з елементів педагогічної 

майстерності. Педагогічне спілкування як професійно-етичний феномен 

потребує від учителя спеціальної підготовки не лише для оволодіння 

технологією взаємодії, а й для набуття морального досвіду, педагогічної 

мудрості в організації стосунків з учнями, батьками, колегами у різних 

сферах навчально-виховного процесу. Як професійне за своїм змістом і 

сферою функціонування, воно може бути професіональним і 

непрофесіональним за якісними ознаками. Професіональне педагогічне 

спілкування на рівні майстерності взаємодії забезпечує через учителя 

трансляцію учням людської культури, допомагає засвоєнню знань, сприяє 
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становленню ціннісних орієнтацій під час обміну думками; забезпечує 

формування власної гідності дитини. 

Професійне педагогічне спілкування – комунікативна взаємодія 

педагога з учнями, батьками, колегами, спрямована на встановлення 

сприятливого психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності і 

стосунків. 

Повноцінне педагогічне спілкування є не лише багатогранним, а й 

поліфункціональним. Воно забезпечує обмін інформацією і співпереживання, 

пізнання особистості і самоутвердження, продуктивну організацію взаємодії. 

Обмін інформацією і ставленнями реалізує комунікативний бік спілкування, 

пізнання особистості і самоутвердження – перцептивний, а організація 

взаємодії – інтерактивний.  

Педагогічне спілкування, як категорія педагогічної науки, 

розглядається з різних аспектів. Один з них виділяє два характерним 

спілкуванням: суб’єкт – суб’єктивний і суб’єкт – об’єктивний.  

Залежно від того, реалізовано принцип суб’єкт – суб’єкт-ної чи суб’єкт 

– об’єктної взаємодії, спілкування постає як функціонально-рольове або 

особистісно орієнтоване. 

Функціонально-рольове спілкування вчителя – суто ділове, 

стандартизоване, обмежене вимогами рольової позиції. Головна мета – 

забезпечення виконання певних дій; особисте ставлення педагога й учня не 

враховується й не виявляється. 

Особистісно орієнтоване спілкування вчителя передбачає виконання 

нормативно заданих функцій з виявом особистого ставлення, почуттів. 

Головна мета впливу — розвиток учнів. Особистісно орієнтоване 

спілкування – складна психологічна взаємодія. Як видно з його визначення, 

вчитель, який організує стосунки з учнями таким чином, спрямований не 

стільки на виконання нових завдань, скільки на розвиток учнів за допомогою 

цих дій, форм роботи. 
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Залежно від орієнтації (особистісна чи рольова), взаємозвернення 

(відкрите чи закрите), а також активності учасників педагогічне спілкування 

може розвиватися за двома основними типами: як діалогічне або як 

монологічне. У монологічному спілкуванні відбувається поляризація за 

активністю: одні інструктують, наказують, диктують, інші – пасивно 

сприймають цей вплив; у діалогічному – активні всі, хто бере участь у 

конструктивному співробітництві. 

Кожний тип педагогічного спілкування має свої критерії. Наприклад, 

діалогічне спілкування має 5 ознак. Відповідність конкретного спілкування 

головним критеріям – це ознака майстерності викладача в педагогічній 

взаємодії. 

Щоб навчитися професіональному спілкуванню, треба чітко уявляти 

структуру цього процесу, знати, які вміння забезпечують його здійснення, 

яким чином можна удосконалювати виховний вплив на дітей. За В.А. Кан-

Каліком [9], є чотири етапи комунікації, що становлять структуру 

педагогічної взаємодії: 

1. Моделювання педагогом майбутнього спілкування 

(прогностичний етап). 

2. Початковий етап спілкування. 

3. Керування спілкування. 

4. Аналіз спілкування. 

Стосовно кожного етапу педагогові слід дотримуватися певних правил, 

які оптимізують взаємодію. Тобто, педагогічне спілкування, як частина 

педагогічної майстерності, має свої характеристики, класифікацію і набір 

певних правил. Реалізувати всі ці правила можливо, якщо педагог правильно 

обере стиль спілкування з учнями і дорослими. 

Стиль педагогічного спілкування.  

Стиль – це усталена система способів та прийомів, які використовує 

вчитель у взаємодії. Вона залежить від особистісних якостей педагога і 

параметрів ситуації спілкування. Щодо якостей, які визначають стиль 
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спілкування педагога, то тут дослідники виділяють ставлення вчителя до 

дітей та володіння організаторською технікою. 

Безумовно, в основі стилю спілкування вчителя – його загальне 

ставлення до дітей і професійної діяльності в цілому. Воно може бути: 

активно-позитивним, пасивно-позитивним, ситуативно-негативним, стійким 

негативним. 

Аналіз стилю свого спілкування слід розпочинати з почуття, яке у вас 

викликають школа, учні, а також з готовності і вміння виявити своє 

позитивне ставлення, щоб одержати адекватну відповідь. 

Залежно від ставлення педагог обирає найзручніші для нього способи 

організації діяльності учнів: або він захоплює власним прикладом, або вміло 

радиться з приводу справи, або ж наказує зробити. Стиль керівництва, як і 

ставлення, є складником загального стилю спілкування вчителя. 

Розгляньмо три основні стилі керівництва, зосередивши увагу на 

стратегії діяльності керівника, формі організації ним взаємодії, педагогічних 

наслідках, і переконаємося, що ставлення вчителя детермінує його 

організаторську діяльність. 

Спочатку визначимо ці стилі відповідно до стратегії взаємодії. 

Авторитарний — стиль диктату, коли підлеглий розглядається тільки 

як пасивний виконавець і йому фактично відмовлено в праві на самостійність 

та ініціативу. 

Демократичний — стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до 

особистості кожного; засадою для нього є довіра й орієнтація на 

самоорганізацію самоуправління особистості та колективу. 

Ліберальний стиль характеризується браком стійкої педагогічної 

позиції; виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному 

розв’язанні проблем. 

Техніка керування у кожного стилю своєрідна. Авторитарний учитель, 

самочинно визначаючи спрямованість діяльності групи, вказує, хто з ким 

повинен працювати, як робити. Це гальмує ініціативу учнів. Головні форми 
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взаємодії: наказ, вказівка, інструкція, догана. Навіть подяка за таких настанов 

звучить як докір: "Ти добре сьогодні відповідав. Не чекала від тебе такого". 

Реакція на помилки – висміювання, різкі слова. Вчитель лаконічний, 

нетерпимий до заперечень. 

Якщо ми обираємо авторитарний стиль у своїй взаємодії, то можемо 

розраховувати на предметний результат, проте психологічний клімат у 

процесі виконання справи не буде сприятливим: робота йде лише під 

контролем, немає відповідальності, гальмується становлення 

колективістських якостей, розвивається тривожність. 

Педагог, що обрав демократичний стиль, спирається на думку 

колективу, прагне донести мету діяльності до свідомості кожного учня і 

підключити всіх до активної участі в обговоренні роботи. Основні способи 

взаємодії: заохочення, порада, інформація, координація, що розвиває в учнів 

упевненість у собі, ініціативність. У цьому разі ми не можемо зразу 

розраховувати на високий предметний результат. Проте оскільки формується 

почуття відповідальності, підвищується творчий тонус, поступова 

розвивається здатність свідомо, самостійно і творчо працювати, то ми 

забезпечуємо стабільний результат у праці і закладаємо міцний підмурівок 

розвитку особистості. 

Ліберальний учитель прагне не втручатися в життя, колективу, легко 

підкоряючись часто-густо суперечливим впливам. Форми його роботи зовні 

нагадують демократичні, але через відсутність власної активності і 

зацікавленості, нечіткість програми і брак відповідальності у самого 

керівника робота йде на самоплив, виховний процес некерований. Результати 

праці значно нижчі. 

Усвідомивши соціально-етичні установки вчителя та способи їх 

виявлення в організації діяльності учнів, визначимо, яку систему усталених 

способів і прийомів у спілкуванні виявляє вчитель, тобто якими є головні 

стилі його спілкування. 
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Згідно з В.А. Кан-Каліком [9], виділяють п’ять головних стилів 

педагогічного спілкування: 

1. Спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю. 

Засадовим для нього є активно-позитивне ставлення до учнів, закоханість у 

справу, що передається дітям, співроздуми та співпереживання щодо цікавих 

і корисних заходів. За такими вчителями діти ходять слідом, бо вони 

сповнюють їхнє життя радістю, гордістю за успіхи у колективних справах. 

"Щоб справа йшла добре, за макаренківською традицією, у школярів та 

педагогів мають бути одні, спільні турботи. Педагоги не керують школярами, 

а разом з ними дбають про справи школи, ніякого протиставлення "ми" і 

"ви". Замість однобічних впливів педагога на учнів – спільна творча 

діяльність вихованців разом із вихователями і під їхнім керівництвом". 

2. Стиль педагогічного спілкування, що ґрунтується на дружньому 

ставленні. Демонстрація дружнього ставлення – запорука успішної взаємодії. 

Цей стиль базується на особистісному позитивному сприйнятті учнями 

вчителя, який виявляє приязнь, повагу до дітей. Це позитивний стиль 

спілкування, проте в перспективі його розвитку слід мати творчий союз на 

підставі захоплення справою. Окремі педагоги неправильно інтерпретують 

стиль дружби і перетворюють дружні стосунки на панібратські, що 

негативно впливає на весь навчально-виховний процес. Встановлюючи 

дружні взаємини з вихованцями, варто прислухатися до застережень 

А.С. Макаренка: "З вихованцями керівний і педагогічний персонал завжди 

повинен бути ввічливим, стриманим... педагоги і керівництво ніколи не 

повинні припускати з свого боку тону фривольного: зубоскальства, 

розповідання анекдотів, ніяких вільностей у мові, передражнювання, 

кривляння тощо. З другого боку, зовсім неприпустимо, щоб педагоги й 

керівництво у присутності вихованців були похмурими, дражливими, 

крикливими". Виявляючи дружнє ставлення і маючи зацікавленість у справі, 

завжди можна залучити учнів до спільного пошуку, співтворчості, 
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3. Часто-густо молоді вчителі, не вміючи встановити дружніх стосунків 

на ґрунті самовіддачі, вдаються до обмеження спілкування формальними 

взаєминами і обирають стиль спілкування-дистанція. У цих педагогів у 

минулому може бути позитивне ставлення до дітей, але організація 

діяльності ближча до авторитарного стилю, що знижує загальний творчий 

рівень спільної з учнями роботи (пасивно-позитивне ставлення плюс 

авторитарність в організації справи призводять до того, що в класах може 

бути нібито прекрасна дисципліна, висока успішність, проте значні 

прогалини у моральному вихованні учнів). Дистанція між учителем і учнем 

повинна бути, проте це не головний критерій стосунків. Умовно Макаренко 

навіть визначив її математично [10]
 
 1 метр, бо менше – "на голову сядуть", а 

більше – зникне теплота. Дистанція – показник провідної ролі педагога: чим 

продуктивнішою для дитини є провідна роль учителя, тим органічнішим і 

природнішим для неї є елемент дистанції. Дистанція залежить від рівня 

авторитету вчителя, визначається учнями, хоча й скеровується педагогом. 

4. Спілкування-дистанція є певною мірою перехідним етапом до такого 

негативного стилю, як спілкування-залякування. Вдаються до нього також ті 

молоді педагоги, котрі не в змозі організувати спільну діяльність, адже для 

цього потрібні професійні навички. Ось форми ситуативного вияву 

спілкування-залякування: "Не чекайте на екзамені п’ятірок. Знайте, що 

двійок вашому класові, хоч кілька, а буде", "Слухайте уважно, а то зараз 

викличу..." Така форма спілкування свідчить про те, як діяти не слід. 

Загалом, жорстка регламентація руйнує творчу атмосферу. 

5. Спілкування-залякування поєднує в собі негативне ставлення до 

учнів і авторитарність у способах організації діяльності. Застерігаємо 

молодого вчителя і від обрання такого стилю спілкування, який поєднує в 

собі позитивне ставлення до дітей з лібералізмом. Такий стиль називають 

заграванням. У чому воно полягає? У педагога є прагнення завоювати 

авторитет, він не байдужий до того, чи подобається дітям, але при цьому не 

прагне відшукати доцільних способів організації взаємодії, може вдатися до 
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прийомів завоювання дешевого авторитету. Гонитву за дитячою любов’ю 

засуджував А. С. Макаренко, бо вона — для задоволення честолюбства 

педагога, а не на користь дітям. 

Спрямованість на дитину, її розвиток, захопленість своєю справою, 

професійне володіння організаторською технікою і делікатність – ось що стає 

запорукою продуктивного стилю у педагогічній праці. 
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ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

 

О.Л. Становський, 

доктор технічних наук, професор,  

завідувач кафедри нафтогазового  

та хімічного машинобудування 

 

Зміна потреб суспільства, зростання попиту на якісну освіту, нові 

вимоги до викладацької діяльності, необхідність формування у студентів 

професійного мислення, активності та самостійності поряд з впровадженням 

індивідуальних траєкторій навчання на вимогу роботодавців вимагають 

розвитку нових інноваційних технологій навчання, перебудови 

взаємовідносин в навчальному процесі між студентом та викладачем, якісної 

зміни в педагогічних прийомах [1]. Традиційні технології навчання (від 

знання до вміння) доповнюються технологіями, що мають базуватися на 

закономірностях пізнавальної діяльності. Головним у навчальному процесі 

стає студент, який повинен виступати не як об’єкт, а як суб’єкт навчання [2]. 

Основним споживачем освітніх послуг за нової парадигми освітнього 

процесу, таким чином, є студент, продуктом, що створюється у процесі 

надання послуги, є знання студента. Це й визначає сутність інноваційного 

підходу, орієнтованого не стільки на передачу знань, які постійно старіють, а 

переважно на оволодіння базовими компетенціями, що дозволяють потім, у 

міру необхідності, здобувати знання самостійно. 

Між студентом і викладачем (педагогом) має існувати тісний 

взаємозв’язок, довірчі відносини та ефективна взаємодія. Тим самим, 

викладач повинен володіти відповідними професійними якостями для 

забезпечення такої взаємодії. 

Перспективним з погляду на розв`язання проблеми формування 

професійної майстерності є виділення І.А. Зязюном основних вимог до 
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особистості педагога, без яких у принципі неможлива успішна педагогічна 

робота [3]. Головні з них це любов до дітей та педагогічної діяльності, 

наявність спеціальних знань у тій галузі науки, культури, техніки, з якої він 

навчає, високорозвинений інтелект, високий рівень моральності та загальної 

культури викладача. Додатковими факторами становлення педагогічної 

майстерності є такі риси особистості викладача, як комунікабельність, 

артистичність, гарний смак як розвиненість естетичних почуттів, 

доброзичливий характер. 

У ході педагогічної діяльності головні та додаткові фактори 

інтегруються в єдину систему педагогічної майстерності педагога, яка 

функціонує як його індивідуальний стиль. Кожен педагог є унікальною та 

своєрідною особистістю, яка володіє тільки йому притаманною педагогічною 

технікою – системою добре відпрацьованих професійних навичок і вмінь, 

інтелектуальних, поведінкових, комунікативних, завдяки яким вчитель-

професіонал виконує необхідну роботу швидко, чітко та максимально 

результативно, витрачаючи на це мінімум часу й зусиль [4]. 

У свій час А.С. Макаренко та К.С. Станіславський виділили декілька 

основних принципів, орієнтуючись на які, педагог може дійти верхніх щаблів 

педагогічної майстерності. Вони є такими: 

1. Принцип активності: лише діючи та задіюючи інших, розвивається 

людська особистість (Станіславський). 

2.Принцип організації ефективного педагогічного впливу, пов`язаний з 

необхідністю побудови системи перспективних ліній як чіткого усвідомлення 

тактичних (продиктованих основними завданнями педагогічного процесу), 

оперативних (викликаних особливостями педагогічної ситуації, що склалася) 

і стратегічних (пов`язаних з розвитком особистості та її пізнавального 

потенціалу), цілей. 

3. Принцип паралельної дії, передбачає вплив на конкретну особистість 

студента не безпосередньо, а опосередковано. Апелюючи до колективу, 
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викладач, тим самим, висуває вимоги і до конкретної особистості, 

контролюючи групу, він контролює і особистість. 

4. Закон життєвої правди (об`єктивної орієнтованості змісту) вимагає 

від викладача забезпечення добору і викладання знань на рівні вимог 

сьогодення, досягнення відкритості та відвертості у стосунках зі студентами, 

організації їх педагогічної взаємодії у системі суб`єкт - суб`єктних відносин. 

5. Закон руху колективу. Суть принципу пов`язана з необхідністю 

рахуватися з фактом розвитку будь-якої групи як соціально-психологічної 

цілісності. Відповідно, завдяки професійній майстерності викладача 

студентська група у своєму русі еволюціонує. 

Особистість педагога відіграє ключову роль в навчальному процесі.  На 

думку Я.А. Коменського, педагог повинен дбати про те, щоб бути для своїх 

учнів в їжі і одязі зразком простоти, в діяльності – прикладом бадьорості і 

працьовитості, в поведінці скромності і доброзвичайності, у промовах – 

мистецтва розмови і мовчання, словом, бути взірцем розсудливості в 

приватному та суспільному житті [5].  

Сукупність професійно необхідних якостей та інших особливостей 

педагога визначається як професійна готовність до педагогічної діяльності. В 

її складі виділяють, з одного боку, психологічну, психофізіологічну і фізичну 

готовність, а з іншої – науково-теоретичну і практичну компетентність як 

основу професіоналізму. 

В.А. Сластьоніним виділені професійні вимоги до педагога, які 

об’єднані в професіограмі в три основні комплексу:  

 загальногромадянські якості;  

 якості, що визначають специфіку професії педагога;  

 спеціальні знання, уміння й навички зі спеціальності (предмета, 

що викладається). 

Соціально-моральна, професійно-педагогічна і пізнавальна 

спрямованість займає провідне місце в структурі особистості 

педагога. Соціально-моральна спрямованість виражається в моральних 
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потребах, моральних ціннісних орієнтаціях, почутті громадського обов’язку і 

громадянської відповідальності. Вона лежить в основі соціальної активності 

педагога. Професійно-педагогічна і пізнавальна спрямованість включає 

інтерес до професії, педагогічне покликання, професійно-педагогічні наміри і 

схильності. Основою такої спрямованості є інтерес до професії, який 

знаходить своє вираження в позитивному емоційному ставленні до студентів, 

до колег та професійній діяльності в цілому. Одним з проявів духовних сил і 

культурних потреб особистості є потреба в знаннях, любов до свого 

предмета. Безперервність педагогічної та професійної самоосвіти – необхідна 

умова професійного становлення та вдосконалення педагога.  

До домінантних якостей педагога можна віднести:  

1. Гуманність – любов до дітей, вміння поважати їхню людську 

гідність, потреба і здатність надавати кваліфіковану педагогічну допомогу в 

їхньому особистісному розвитку.  

2. Громадянська відповідальність, соціальна активність. 

3. Інтелігентність – високий рівень розвитку інтелекту, освіченість у 

галузі предмета викладання, ерудиція, висока культура поведінки. 

4. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, 

працьовитість, самовідданість. 

5. Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність до 

створення нових цінностей і прийняття творчих рішень. 

6. Любов до предмета, який викладається, потреба в знаннях, у 

систематичній самоосвіті. 

7. Здатність до міжособового спілкування, ведення діалогу, 

переговорів; наявність педагогічного такту, що визначає стиль поведінки 

педагога, спричиняє упевненість студентів у його доброзичливості, чуйності, 

доброті, толерантності. 

Практична педагогічна діяльність лише наполовину побудована на 

раціональних технологіях, друга її половина – мистецтво, опанувати яким 
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має прагнути опанувати справжній педагог або той викладач, який себе 

таким вважає.  

Педагог – це завжди активна, творча особистість. Він покликаний 

збуджувати інтерес студентів до свого предмету, бути винахідливим, 

наполегливим, завжди готовим до самостійного вирішення будь-яких 

ситуацій. Педагог – близький і доступний зразок для наслідування, що 

спонукає студентів слідкувати за ним, рівнятися на нього. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПЕДАГОГА 

А.І. Федорова 

канд.іст.наук, доцент, 

кафедра історії та етнографії ОНПУ 

 

Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 

рефлексивній основі (І.А.Зязюн) [1, с.30]. 

Сучасна гуманістична парадигма освіти висуває нагальну потребу в 

професійно-компетентному викладачі, котрий здатен не тільки до реалізації 

свого творчого потенціалу, особистого саморозвитку, а й до здійснення 

рефлексивних процесів самопізнання. Структура рефлексивної 

компетентності викладача вищого навчального закладу має багатоаспектний 

характер, оскільки її визначальну сторону складає готовність до "суб’єкт-

суб’єктного спілкування", до конструктивного розв’язання різноманітних 

комунікативних завдань, а також оволодіння прийомами спілкування на 

глибинному, особистісному рівні. 

Проблема рефлексії привертає увагу не одне покоління дослідників. 

Англійський просвітник Джон Локк розглядав рефлексію як джерело 

особливого знання, коли спостереження спрямовується на внутрішні дії; 

німецький філософ Г. Гегель – як взаємне відображення зовнішнього та 

внутрішнього, сутності та явища. Проблема рефлексії у структурі 

педагогічної роботи представлена у працях І. Зимньої, Н. Кузьміної, 

Ю. Кулюткіна, А. Маркової, Л. Мітіної, А. Бізяєвої, В. Семиченко, 

І. Стеценко та ін. Серед останніх вітчизняних досліджень данної проблеми 

можна виділити роботи О. Городиської, О. Мирошник, А. Солодки, 

О. Кравціва, М. Михнюка та ін. Дослідники звертають увагу на рефлексію як, 

передусім, на необхідний компонент в професійному розвитку педагога. 

Ю.М. Кулюткін зазначав, що рефлексія не може розглядатися як 

«добавка» до основних функцій вчителя. «Без постійного аналізу та 
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самоаналізу вчитель не зміг би глибоко усвідомлювати проблеми, що 

виникають на практиці та правильно обирати шляхи їх вирішення, критично 

оцінювати та корегувати отримані результати», педагогічна рефлексія 

педагога забезпечує як об’єктивізацію власного досвіду, так і розуміння 

досвіду інших [2, с. 77-78]. 

Л.М. Мітіна розглядає педрефлексію як здатність подолання та 

відвернення таких негативних явищ як ранні «педагогічні кризи», 

«педагогічне виснаження» [3]. 

А.О. Бізяєва трактує феномен рефлексії як дослідницький процес, який 

спрямовує свідомість індивіда на себе самого: людина займає по відношенню 

до себе позицію дослідника, який починає вести внутрішній діалог із приводу 

самого себе як особистості, партнера по спілкуванню або суб’єкта будь-якої 

діяльності [4, с. 23]. 

О.М. Городиська визначає рефлексію як процес і результат самоаналізу 

суб’єктом свідомості, поведінки, внутрішніх психічних актів і станів, 

власного досвіду, особистісних структур; рефлексія – важливий фактор 

розвитку особистості, формування її культури і професіоналізму [5, c.29]. 

Наразі надзвичайно актуальним науково-практичним завданням є 

розробка технологій формування рефлексивних вмінь педагога та його 

професійної компетентності. Тому метою даної статті є виокремлення 

особливостей педагогічної рефлексії саме педагога та доведення необхідності 

цього процесу для підвищення рівня педагога в системі вирішення 

професійних завдань. 

За визначенням багатьох дослідників, професійна рефлексія – це 

співвіднесення себе, можливостей свого «Я» з тим, що вимагає обрана 

професія. Вона являє собою єдність людського (здатність до самонавчання, 

аналіз причинно-наслідкових зв’язків, сумнівів, реалізації ціннісних 

орієнтацій, роботі над собою) та професійного (тобто застосування цих 

здібностей до важких умов і обставин професійного життя). Ці уявлення 
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розвиваються і допомагають людині сформулювати отримані результати, 

передбачити цілі подальшої роботи, скоректувати свій професійний шлях.  

І.А. Зязюн зазначав, що викладач, для того щоб здійснювати 

рефлексивне керівництво студентами, має, перш за все, бути здатним 

керувати собою і через себе всіма компонентами педагогічної діяльності 

(мета, суб’єкт, об’єкт, засоби, результат) на підставі зворотного зв’язку 

усвідомлення мети діяльності і результатів її досягнення, бачення 

внутрішньої картини світу тих, кого навчають і того, як вони сприймають дії 

педагога, вибір оптимальних засобів впливу і коригування педагогічної 

позиції на підставі аналізу результатів відповідно до поставлених 

завдань [1, с.29-30].  

О. Піскунова акцентує, що професійна педагогічна рефлексія пов’язана 

з особливостями педагогічної роботи, з власним педагогічним досвідом, 

переглядом його основ, перепроектуванням способів педагогічних дій (в т.ч. 

в зв’язку з тенденціями, що складаються в сучасній освіті, соціокультурній 

політиці) [6, с.62-63]. 

Виділяють чотири основних аспекти дослідження рефлексії (перші два 

аспекти актуальні при вивченні колективних форм діяльності і процесів 

спілкування, а інші два – індивідуальних форм прояву мислення і 

свідомості)
 
[4, с.15-16; 7]:  

- кооперативний (знання про рольову структуру і позиційну 

організацію колективної взаємодії). Роль рефлексії полягає в розвитку 

взаємних стосунків, а необхідність у рефлексії виникає при бажанні передати 

інформацію партнерові по вирішенню проблеми;  

- комунікативний (уявлення про внутрішній світ іншої людини і 

причини тих або інших її вчинків). В комунікативному аспекті увага 

акцентується саме на процесі взаємодії між партнерами, а рефлексія 

трактується також як усвідомлення індивідом того, як він сприймається 

партнером по спілкуванню; 
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- особистісний (свої вчинки і образи власного «Я» як 

індивідуальності (не лише диференціація унікального людського «Я» («Я» - 

фізичне тіло, «Я» - біологічний організм»; «Я» - суб’єкт творчості, «Я» - 

носій певної культури» та ін.), а й інтеграція «Я» в неповторну цілісність). Це 

побудова нових власних образів в результаті спілкування і активної 

діяльності;  

- інтелектуальний (знання про об’єкт і способи дії з ним). Рефлексія 

розглядається як уміння суб’єкта виділяти, аналізувати та співвідносити з 

предметною ситуацією власні дії з вирішення завдання. 

Професійна рефлексія педагога здійснюється за допомогою типових 

для усіх видів рефлексії дій:  

- висловлення припущення про наявність у себе визначених якостей, 

мотивів, правильних і помилкових дій ("можливо", "може бути", "по-моєму", 

"варто припустити") чи про те, що можуть думати про них інші;  

- сумніву ("сумніваюся", "не упевнена") (З цього приводу можна 

згадати давньогрецьке прислів’я «Віруючий щаслив, а сумніваючий мудр»);  

- запитання самому собі («Що відбувається? В чому полягає моя роль? 

Що я роблю і для чого?»);  

- установки на зміну поведінки і стосунків із студентами ("Треба бути 

вимогливішим") та ін.  

Голландський педагог Ф. Кортхаген розглядає рефлексію як розумовий 

процес, спрямований на структурування та реконструювання досвіду, 

проблеми, наявного знання чи уявлень, та пропонує наступну модель 

рефлексивної діяльності педагога - ALACT model (за першими літерами слів, 

що означають етапи рефлексії): Action – дія, Looking back on the actions – 

погляд назад на вчинену дію, Awarness of essential actions - усвідомлення 

суттєвих aспектів, Creating of alternative methods of action – створення 

aльтернативних методів дії, Trial – апробація нової дії.  

ALACT часто називають рефлексивним колом, оскільки 

проектувальній діяльності педагога зміст кожного наступного етапу 
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визначається результатом попереднього. Знання та використання резервів з 

усвідомлення та зміни обмежень підводить педагога до переживання успіху в 

діяльності. 

Розглянемо зміст кожного з етапів педагогічної рефлексії: 

1. Дія. Цикл рефлексії розпочинається з конкретної дії. Ця дія може 

бути дуже простою (елементарною), на пример: привітання педагога на 

початку заняття або запитання студенту. Ця дія може бути і комплексною, 

наприклад: проведення ряду занять з конкретного предмету (скоріше це вже 

не просто дія, а саме досвід діяльності). 

2. Погляд назад на вчинену дію. Рефлексія передбачає, що aналіз дії 

розпочинається вже у процесі її виконання. Найчастіше це відбувається, коли 

в самій дії було щось незвичайне чи поставлена мета не була досягнута, або, 

навпаки, мету досягнуто несподівано легко. Проводиться докладний, 

неупереджений, детальний опис складників елементів дії (ніби це робила 

відеокамера). 

3. Усвідомлення суттєвих аспектів. На цьому етапі особливу увaгу 

приділяють різним аспектам дії, встановленню взаємозв’язків між ними, 

виявленню причино-нaслідкових зв’язків усередині дії. 

4. Створення альтернативних методів дії відбувається як пошук і 

відбір інших, відмінних від реалізованих, способів досягнення поставлених 

цілей. Принципово важливим є не стільки вибір альтернативних методів, 

прийомів і форм, скільки їхня відповідність конкретній ситуації. Нa цьому 

етапі, очевидно, можливий пошук нових методів, якщо відомий до того 

моменту їхній набір є обмеженим і не дaє можливість досягти мети. 

5. Апробація нової дії – нова спроба досягти поставлену мету, що 

здійснюється новими засобами в новій ситуації. Таким чином, етап апробації 

нової дії починає новий цикл професійної рефлексії, коли після дії педагог 

звертає свій погляд назад, виокремлює суттєві моменти дії, продумує 

альтернативні дії, апробує дію, яка уявляється найбільш ефективною в даній 
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ситуації, і цикл знову розпочинається спочатку. Основні етапи рефлексії 

відображено в таблиці [6, с.64-65; 8, с.235-237]. 

 

Організація педагогічної рефлексії 

Етап рефлексії Питання для рефлексії 

1. Дія Як Ви уявляєте ідеальну ситуацію взаємодії? 

2. Уявне повернення до дії 

чи ситуації, що припускає 

детальний її опис 

Що Ви хотіли? 

Що Ви 

відчували? Що 

Ви робили? 

Що хотіли ваші студенти? 

Що вони думали? Що вони 

відчували? Що вони 

робили? 

3. Визначення 

найсуттєвіших рис ситуації. 

Виявлення суперечностей 

Що здається Вам зараз найважливішим, 

суттєвим у ситуації взаємодії? Які суперечності 

Ви можете виявити? (наприклад, між думками 

та почуттями, між уявленнями про себе й тим, 

як Вас сприймають студенти, між описом 

Ваших дій і реальністю здійснення їх, між 

вербальною і невербальною поведінкою і т.д.). 

4. Визначення 

альтернативних способів дії, 

шляхів вирішення ситуації. 

Визначення 

найоптимальнішого способу 

дії 

Які альтернативи можна запропонувати, щоб 

позитивно вирішити виявлені суперечності? 

5. Здійснення 

альтернативних способів дії 

Як реалізувати альтернативи у практиці нового 

варіанту поведінки? 

 

І.А. Стеценко виділяє наступні компоненти в рефлексівній діяльності 

педагога: 
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 Мотиваційно-цільовий – потреба в рефлексивній діяльності, 

позитивне відношення та інтерес до удосконалення педагогічної рефлексії, 

усвідомлення цілей використання педагогічної рефлексії; 

 Когнітивно-операційний – знання, що конкретизують теоретичні 

основи педагогічної рефлексії, професійні вміння педагога по здійсненню 

рефлексивної діяльності; 

 Афективний – емоції, що супроводжують практичні дії педагога 

при здійсненні рефлексивної діяльності, відчуття впевненості в успіху; 

 Оціночний – оцінка, самооцінка та контроль рефлексивної 

діяльності; 

 Морально-вольовий – особисті якості, що сприяють ефективній 

рефлексивній діяльності [9]. 

Недостатня сформованість педагогічної рефлексії ставить педагога в 

залежність від зовнішніх обставин і впливів, перетворює його у виконавця, а 

педагогічна діяльність набуває процедурності та стереотипізації. Поштовхом 

до педагогічної рефлексії слугують ситуації, коли навчально-виховні впливи 

не дають позитивного результату і перед педагогом виникають завдання, що 

вимагають нестандартних рішень. Рефлексія як механізм професійного 

самовдосконалення та саморозвитку виявляється в здатності педагога 

займати аналітичну позицію по відношенню до себе і професійної діяльності.  

Саме рефлексія дає педагогу змогу не тільки зрозуміти межі власного 

професійного досвіду, але й визначити його цінність для себе та педагогічної 

спільноти. У ситуаціях, які мають суттєві перешкоди в реалізації 

професійних завдань, рефлексія забезпечує пошук нового смислу та 

формування нових цінностей, що дозволяють долати професійні деформації, 

сприяють формуванню нових суб’єктних якостей педагога, є фактором 

професійного розвитку [10].  

О. Карвців вважає, що рефлексії притаманні такі феноменологічні 

характеристики:  

1) функція вдосконалення;  
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2) усвідомленість протікання рефлексивних процесів;  

3) здатність рефлексії виступати в якості моменту розвитку будь-якої 

діяльності та її суб’єкта;  

4) предметність, тобто спрямованість процесів рефлексії на певний 

ідеальний об’єкт свідомості (пам’ять, мислення, знання, стиль діяльності 

тощо) [11].  

Г. Щедровицький вважає, що рефлексія актуалізується тоді, коли є 

труднощі, бар’єри діяльності або відсутність зразків діяльності, які 

дозволили б подолати цей бар’єр. Усвідомлення й аналіз попередньої 

діяльності, вихід з однієї позиції й перехід на нову позицію, зовнішню до 

попередніх вчень називається рефлексивним виходом [12, с.490]. 

Рефлексивний вихід необхідний для подолання труднощів у діяльності через 

мисленнєвий вихід за межі ситуації, яка виникла, тобто вихід полягає у зміні 

точки зору на ситуацію, в якій виникло утруднення, з внутрішньої на 

зовнішню, у виході за межі ситуації у позицію, що дозволяє проникнути в 

ситуацію й знайти спосіб її розв’язання.  

Педагоги, що мають низький рівень особистісної рефлексії, часто не 

готові до аналізу своєї діяльності, рідко виділяють діяльність у її структурній 

розчленованості, тобто як предмет рефлексії. Викладачі з високим рівнем 

розвитку рефлексії вирізняються здатністю осмислювати свою професійну 

діяльність на теоретичному рівні й переносити отримані висновки 

безпосередньо на процес організації й здійснення освітнього процесу. 

Можна виділити два прояви професійної рефлексії. Перший – це 

зовнішня рефлексія педагогом своєї професійної діяльності або власне 

професійне життя, за межі якого він не виходить. Другий – внутрішня 

рефлексія, тобто вихід за межі "буттєвої" свідомості, що включає не тільки 

новий свідомий професійний досвід, але і ціннісне осмислення своєї 

професійної діяльності. Якраз вихід на другий рівень професійної свідомості 

– внутрішню рефлексію – і відрізняє діяльність викладача, який розвивається, 

від того, який не розвивається.  
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Виділяються рівні рефлексії або ранги рефлексивних позицій педагога 

в системі професійної діяльності (критерієм для класифікації рефлексивних 

позицій виступає рівень сформованості професійної самосвідомості педагога, 

що виявляє його ціннісно-смислове ставлення до професійної діяльності як 

до засобу, цілі або цінності) [4, с.119; 10, с.53-55; 13]. 

Нульовий або репродуктивний ранг рефлексії – педагог може доступно 

викласти, представити послідовність своїх педагогічних дій. Центральною 

фігурою педагогічної взаємодії є сам вчитель. Усі труднощі та перешкоди в 

реалізації професійних завдань він пов’язує із зовнішніми обставинами, не 

завжди оцінює актуальність і складність педагогічних проблем. На цьому 

рівні педагог вважає будь-яку педагогічну задачу такою, яку легко 

розв’язати; оцінює суб’єктивно (подобається – не подобається). 

Перший або аналітичний ранг педагогічної рефлексії – педагог вміє 

проаналізувати свою педагогічну діяльність відповідно до того алгоритму, 

який освоїв на теперішній час. При цьому правильно використовує найбільш 

відомі категорії психолого-педагогііних наук, здійснює цілеспрямоване 

педагогічне спостереження, дослідницьку роботу, оцінює діяльність за її 

результатами. Труднощі та перешкоди в реалізації професійних завдань 

педагог пов’язує з порушенням ним технології роботи.  

Другий або прогностичний ранг педагогічної рефлексії – педагог вміє 

самостійно вичленувати та сформулювати педагогічну проблему, адекватно 

оцінити її актуальність і складність; уміє вибрати методику аналізу 

педагогічного процесу з кількох відомих йому; використовує для аналізу 

педагогічної й навчальної діяльності загальнонаукові методи, наприклад, 

системний підхід. На основі проведеного аналізу намічає шляхи, методи та 

засоби педагогічного впливу. На цьому рівні професійна діяльність 

асоціюється з образом життя та повною самоактуалізацією особистості. 

Діяльність педагога має творчий характер, він виступає як автор власної 

технології організації навчально-виховного процесу, що акумулює 

досягнення передового педагогічного досвіду та сприяє вияву всіх 
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потенційних можливостей особистості того, кого навчають. Труднощі та 

перешкоди в реалізації професійних завдань педагог сприймає як можливість 

само змін і самовдосконалення. Саме цей рівень педагогічної рефлексії 

дозволяє виявити особистісний потенціал педагога та забезпечити 

оптимальні умови для педагогічної творчості.  

Педагог, який вдало здійснює рефлексивну діяльність виявляється 

здатним до реалізації інновацій в педагогічній сфері. Найбільш цінними його 

якостями виявляються наступні:  

– усвідомлення смислу і цілей освітньої діяльності у контексті 

актуальних педагогічних проблем сучасної школи;  

– осмислена, зріла педагогічна позиція;  

– уміння по-новому формулювати освітні цілі з предмета, певної 

методики, досягати і оптимально переосмислювати їх під час навчання; 

– здатність вибудовувати цілісну освітню програму, яка враховувала б 

індивідуальний підхід до дітей, освітні стандарти, нові педагогічні орієнтири;  

– здатність бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно до 

їх особливостей;  

– уміння продуктивно, нестандартно організувати навчання й 

виховання, тобто забезпечити творення дітьми своїх результатів і, 

використовуючи інноваційні технології, стимулювати їх розвиток; 

– володіння технологіями, формами і методами інноваційного 

навчання, яке передбачає уміння на основі особистого досвіду і мотивів 

вихованців бути співтворцем мети їх діяльності, зацікавленим і 

компетентним консультантом і помічником у співвіднесенні мети з 

результатом, використанні доступних форм рефлексії та самооцінки; 

– здатність бачити, адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та 

форми культурного самовираження вихованців; 

– уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку 

особистісних якостей вихованців; 
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– здатність до особистісного творчого розвитку, рефлексивної 

діяльності, усвідомлення значущості, актуальності власних інноваційних 

пошуків і відкриттів [14].  

Отже рефлексія є одним із важливих чинників саморозвитку 

особистості взагалі і професійного розвитку зокрема. Педагогічна рефлексія - 

це система процесів, що забезпечує аналіз цілей, завдань, способів, прийомів 

і предметного змісту самої педагогічної діяльності та викликає 

трансформацію особистісного ставлення до себе та інших учасників 

педагогічної взаємодії. Педагогічна рефлексія активізується за наявності 

когнітивного конфлікту або гострого протиріччя, яке унеможливлює 

реалізацію педагогічних цілей педагогом наявними способами та знаннями. 

За допомогою рефлексії педагог має змогу не тільки зрозуміти межі власного 

професійного досвіду, але й визначити його цінність для себе та педагогічної 

спільноти. Педагогічна рефлексія забезпечує пошук нового смислу та 

формування нових цінностей, що дозволяє педагогу долати професійні 

деформації, є фактором його професійного розвитку. Рівень розвитку 

педагогічної рефлексії характеризується її рангом і визначається 

сформованістю професійної самосвідомості педагога. Осмислюючи власні 

духовні процеси, педагог нерідко критично оцінює негативні сторони свого 

внутрішнього світу, і саме це робить його здатним до самовдосконалення. 

Пізнаючи себе, педагог піднімається на щабель вище в своєму професійному 

розвитку, стає мудрішим, наближаючись до «Я» -ідеального.  
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ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 
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Постановка проблеми. Одним з найбільш складних і важливих питань 

педагогічної психології та практичної педагогічної діяльності є розвиток 

професійної уваги педагога. В системі професійної підготовки педагогів 

потрібно приділяти більш уваги вивченню і оволодіння таким педагогічним 

технологіям, які дозволять істотно змінити та поліпшити методи організації 

освітнього процесу. Як необхідний компонент для успішної педагогічної 

діяльності можна визначити інтеграцію досягнень театральної педагогіки з 

загальнопедагогічними положеннями. Тому дослідження необхідності та 

можливості застосування елементів театральної педагогіки в підготовці 

майбутнього педагога до професійної діяльності можна вважати своєчасним і 

перспективним, так як саме театральна педагогіка накопичила великий досвід 

по вихованню творчої особистості та розвитку її емоційно-творчого 

потенціалу, навчанню володіння апаратом емоційної виразності як 

інструментом управління емоційним станом аудиторії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запропоновані цікаві 

підходи, що сприяють формуванню людини-творця, такими видатними 

діячами театральної педагогіки, режисерами, акторами, як 

К.С. Станіславський, Е.Б. Вахтангов, М.О. Кнебель, Б. Брехт, і багато 

іншими. Такі вчені, як І.А. Зязюн, В.А. Кан-Калік, Н.Д. Никандров займалися 

розробкою проблеми артистизму і формування акторсько-сценічних умінь 

педагога. На подібність акторських і педагогічних здібностей вказували 

А.С. Макаренко, Ю.П. Азаров, В.В. Федорчук та ін. 
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Метою дослідження є педагогічне трактування відомої системи 

К.С. Станіславського «Три кола уваги», обґрунтування необхідності її 

застосування та роль в організації професійної діяльності педагога. 

Виклад основного матеріалу. Професійна діяльність педагога являє 

собою процес вирішення безліч стандартних і нестандартних завдань, 

вирішення яких направлено на педагогічну взаємодію, в основі якої лежить 

спільна діяльність учнів і педагога. Головним засобом передачі досвіду і 

розвитку учнів є не тільки володіння предметом, знання методів, 

педагогічних технологій викладання, а й особливі та професійні якості 

педагога. Він в даний час повинен вміти управляти своїм психофізичним 

станом і творчим самопочуттям, проявляти себе змістовно і ефектно, бути 

яскравою особистістю і майстерним професіоналом в умовах організації 

взаємодії з учнями, іншими словами, володіти педагогічним артистизмом. 

Тому, можна сказати, що педагогічна діяльність є своєрідним поєднанням 

науки і мистецтва. 

Визначаючи такі основні характеристики, як публічність творчості, 

його заданість, існування в декількох особах, необхідність активної дії, 

можна визначити, що педагогічна і акторська діяльності багато в чому 

збігаються, проте взаємодія з аудиторією в педагогічній діяльності грає 

більшу роль, ніж в театральному мистецтві [1]. 

З’єднання мети і засобів взаємодії з аудиторією здійснюється за 

допомогою педагогічної техніки, яка включає в себе групи компонентів: 

  вміння педагога управляти собою: мімікою, пантоміма, зняттям 

зайвого фізичного напруження, створенням творчого самопочуття, увагою, 

спостережливістю, уявою, диханням, постановою голосу, дикцією, технікою 

мови, володінням своїм тілом, емоційним станом; 

  вміння впливати на особистість і колектив: дидактичні, 

організаторські вміння, конструктивні, комунікативні вміння, управління 

педагогічним спілкуванням, організація колективних творчих справ, іншими 

словами - володіння технікою контактної взаємодії;  
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 вміння співпрацювати: пізнати особистість учня, правильно розуміти 

учня; впливати на учня; керувати ініціативою учнем [2]. 

Ці вміння вимагають кропіткої роботи і повинні стати суттєвим 

компонентом професійної педагогічної діяльності, так як вони допомагають 

ефективній взаємодії і розвивають здатність педагога «схоплювати» настрій 

окремих учнів, здатність знайти правильний тон і вірне рішення, вміння 

контролювати процес забезпечення зосередження і перемикання уваги, що 

призводить до підвищення рівня успішності учнів і поліпшення професійної 

діяльності педагога. 

Педагогічний процес охоплює велику кількість об’єктів уваги: власна 

поведінка, навчальний матеріал, учні тощо. Привернути увагу, поширювати 

його, при необхідності, на всі об’єкти і одночасно зосереджувати тільки на 

декількох  це дуже складне завдання для педагога. Тому педагог повинен 

поставити перед собою завдання навчитися управляти власною увагою. 

Увага – це стан свідомості, коли суб’єкт направляє сприйняття на той 

чи інший об’єкт і зосереджує пізнавальні процеси з метою забезпечення його 

адекватного відображення. За походженням та способом здійснення можна 

виділити такі основні види уваги, як мимовільну і довільну. Педагогу 

необхідно певною мірою спиратися на мимовільну увагу, належним чином 

підбираючи навчальний матеріал і способи його піднесення. Але в своєї 

професійної діяльності не можна покладатися лише на мимовільну увагу, 

педагог має управляти власною увагою, оскільки повинен слідкувати за 

дисципліною, реакцією учнів, власним мовленням та поведінкою, все бачити 

і чути, а також робити висновки. Однією з цілей навчального процесу має 

стати розвиток, перш за все, довільної уваги, що обов’язково включає 

вольову регуляцію, коли педагогу доводиться зробити свідомий вибір в 

конкретній ситуації. Навчитися управляти власною увагою допоможе знання 

основних законів уваги: закон апперцепції, закон установки і закон чотирьох 

складових [3]. 
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Закон апперцепції показує, що рівень уваги залежить не тільки від 

конкретної спрямованості педагога на певний об’єкт, а також від запасу 

знань, від настрою, від фізичного та психічного станів, педагог може по-

різному сприймати один і той же об’єкт і, навпаки, різні об’єкти сприймати 

як один і той же. Знаючи це, можна навчитися управляти не тільки своєю 

увагою, а також впливати на рівень уваги учнів. 

Закон установки показує пристосування організму до найкращого 

сприйняття або реагування, тобто підтримці органів почуттів в стані повної 

готовності до сприйняття раптових змін. Для того, щоб закон установки діяв, 

потрібно багаторазове повторення одних і тих вправ, які тренують увагу. 

Закон чотирьох складових розглядає основні параметри уваги: 

стійкість   здатність утримувати об’єкт діяльності в полі зору на певний час; 

обсяг  здатність утримувати кілька об’єктів діяльності в полі зору за 

відносно короткий час; розподіл  одночасна увага до двох або декількох 

об’єктів і одночасне виконання дій з ними або спостереження за ними 

становлять зміст такої характеристики уваги; перемикання  зміна педагогом 

спрямованості своєї уваги з одного об’єкта на іншій. 

Завдяки системі Станіславського «Три кола уваги», що враховує 

основні параметри уваги, вміння керувати своєю увагою закріплюється і 

реалізується саме по собі, коли це потрібно, вирішується проблема свідомого 

оволодіння підсвідомими творчими процесами, що допомагає педагогу 

досягти успішної взаємодії з учнями, а також підвищити їх рівень уваги. 

Саме в його книзі «Робота актора над собою» вперше була докладно 

проаналізована проблема утримання уваги у виступаючого [4]. 

Костянтин Сергійович Станіславський запропонував чітку схему, за 

якою можна керувати своєю увагою, а через це  своїми почуттями і 

поведінкою. За його схемою виділяються три кола уваги: велике  майже 

весь видимий і сприймається простір; середнє  коло безпосереднього 



208 
 

спілкування і орієнтування, мале  сам педагог і найближчим простір, в 

якому він рухається і діє. 

К.С. Станіславський рекомендує виконання систематичних вправ, яке 

полягає в умінні обмежувати кола уваги від великого кола до об’єкта-точки 

та навпаки. В процесі активізації уваги людина легко стомлюється, тому для 

її вироблення потрібне тривале тренування, так як викликана увага втягує в 

роботу весь творчий апарат педагога і разом з ним продовжує свою творчу 

діяльність. Педагогу перед виконання вправ необхідно викликати у себе 

творче самопочуття. Вправи рекомендується виконувати в такій 

послідовності: 

  встановлення об’єкта-точки, будь-якого предмета, на якому 

фокусується увага педагога, в повній темряві: сконцентрувати свою увагу на 

єдиному джерелі світла в навколишній його темряві. Об’єкт-точка служить 

для того, щоб педагог міг зібрати свою увагу і не давати йому розсіюватися і 

відволікатися на сторонні думки. Наступний етап  затвердження об’єкта-

точки на світлі; 

  встановлення кола уваги, яке представляє не одну точку, а цілу 

ділянку малого розміру, і укладає багато самостійних об’єктів. Спочатку 

встановлюється коло уваги в повній темряві, а потім  на світлі; 

  розширення своє бачення до обсягу «середнього». Однак це може 

тривати лише до того моменту, поки педагог здатний утримувати подумки 

окреслену лінію кола. При виникненні відчуття, що увага розсіюється і 

втрачає свою стійкість, слід повернутися до попереднього кола і повторити 

вправу. Як тільки педагог відчує, що його увага стала стійка, він може 

перейти до «великого» кола; 

 перехід до великого кола уваги. Слід пам’ятати, що чим ширше і 

пустельне велике коло, тим вже і щільніше повинні бути всередині нього 

середні і малі кола уваги. Проробляти ці вправи в темряві і на світлі. 
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Корисно організувати колективний обмін психотехнічним професійним 

досвідом між педагогами, в ході якого обговорюватимуться відчуття, які 

кожен відчув при виконанні вправ: які внутрішні засоби кожен застосовував 

для утримання стабільності своєї уваги, як домагався високої концентрації 

уваги, які у кожного були труднощі при переходах від одного кола уваги до 

іншого. 

Уміння обмежувати кола уваги від великого кола до об’єкта-точки та 

навпаки допомагає зосередженню педагога на дії, виключаючи «перешкоди», 

що заважають педагогу перебувати в творчому самопочутті. Завдяки системі 

Станіславського вирішується проблема свідомого оволодіння підсвідомими 

творчими процесами, що допоможе педагогу домогтися взаєморозуміння з 

учнями, досягаючи оптимальне поєднання раціонального і чуттєвого, 

логічного і емоційного. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Увага, яка є 

комунікативним дзеркалом педагога, дозволяє орієнтуватися в атмосфері 

взаємодії з учнями. Педагог, перебуваючи перед аудиторією повинен вміти 

переключатися з одного кола уваги на інший. Зосереджуватися на увазі, 

треба не механічно перемикати її, а захопитися об’єктом, поставити перед 

собою творче завдання. Потрібно дивитися і бачити, вольовими зусиллями 

утримувати думки в межах заданого творчого завдання, не думати про 

сторонні речі, тоді не будуть порушуватися і межи кіл уваги. Самі емоційні 

періоди виступу завжди ніби об’єднують всі три кола уваги, тому в цей 

момент думка педагога повинна охоплювати всі кола, від чого думки їм 

висловлені стають об’ємними і справляють сильне враження на учнів. За 

допомогою артистизму, цілісної системи особистісних якостей, яка сприяє 

вільному самовираженню педагога, втілюється творче завдання. А 

успішність артистизму залежить від глибини підготовчої роботи, високого 

ступеня сформованості особистості педагога, накопичення професійного 

досвіду, здатності синтезувати і робити цілісною всю його діяльність. 

Педагог, який освоює техніки управління своїм емоційним станом і власною 
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увагою, може більше дати своїм учням, ніж той, хто з цими техніками не 

знайомий і не займається ними. Їх застосування допоможе протистояти і 

уникнути негативних наслідків, обумовлених специфікою професійної 

діяльності педагога, яка відрізняється високою емоційною насиченістю 

міжособистісного спілкування, когнітивної складністю педагогічної 

взаємодії. 
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МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА В АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

В.Ф. Яни 

 

Постановка проблемы состоит в том, чтобы в процессе 

познавательной деятельности студенты овладевали не только знаниями, но и 

способами деятельности. Необходимо, чтобы в процессе деятельности 

студенты постепенно включались в более сложные ее виды, переходили от 

репродуктивной к творческой деятельности, от воспроизведения полученных 

знаний до самостоятельного решения более сложных познавательных задач. 

Анализ публикаций, посвященных изучению вопроса. В ходе 

проведенного анализа публикаций, таких авторов как: Б.Г. Ананьев, 

И.А. Зимняя, Е.В. Коротаева, В.А. Никитин, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина, 

были сделаны выводы, что активизация познавательной деятельности, как ее 

понимают педагоги и психологи, предполагает стимуляцию, усиление 

процесса познания. Причем самопознание, как отмечает Е.В. Коротаева, 

представляется как "цепь, состоящая из [3, С. 9]: 

восприятия => запоминания => сохранения => воспроизведения => 

интерпретации полученных знаний". 

М.Н. Скаткин подчеркивает: "Активизация познавательной 

деятельности необходима не только для успешного решения учебных, но и 

воспитательных задач: она развивает умственные способности, воспитывает 

любовь, уважение и привычку к серьезному труду, пробуждает 

любознательность" [6, С. 35]. 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту (нова редакція) «Стаття 51. Форми 

організації навчально-виховного процесу та види навчальних занять» 

устанавливает,что: 

1. Навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах здійснюється за 

такими формами: 
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1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи. 

2. Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. 

3. Вищий навчальний заклад має право встановлювати інші форми 

навчально-виховного процесу та види навчальних занять.» (выделено 

автором статьи). 

Как показал анализ, в учебных планах специальности 172-

Телекоммуникации в радиотехнике, на лекции отводится 12-15 % учебного 

времени, (ранее этот показатель доходил до 40%), кроме этого, многие 

преподаватели констатируют пассивность обучающихся и низкий уровень их 

учебно-познавательной деятельности на лекциях. 

Таким образом, в учебно-воспитательном процессе подготовки кадров 

по 172 специальности возникают противоречия: с одной стороны – 

уменьшается доля лекционных занятий, а с другой – возрастает их значение, 

что неизбежно приводит к ужесточению требований по отбору материала и 

повышению  их эффективности.  

Поэтому, на мой взгляд, лекция должна по-прежнему оставаться как 

ведущим методом обучения, так и ведущей формой организации учебно-

воспитательного процесса в вузе, а активизацию учебно-познавательной 

деятельности студентов можно осуществить применением нетрадиционных 

видов лекций. 

Формирование цели исследования. Целью данного исследования 

является обобщение и выделение наиболее значимых методов, используемых 

педагогами для активизации познавательной деятельности студентов на 

лекционных занятиях. 
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Изложение основного материала. К.Д. Ушинский называл 

студенческий возраст «самым решительным», т.к. именно этот период, 

определяя будущее человека, является очень активным временем 

интенсивной работы над собой. 

По определению И.А. Зимней, студенчество включает людей, 

целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и 

профессиональными умениями, отличающихся наиболее высоким 

образовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры и 

высоким уровнем познавательной мотивации [2]. Б.Г. Ананьев считает, что 

период жизни от 17 до 25 лет имеет важное значение и как завершающий 

этап формирования личности, и как основная стадия профессионализации. 

Студентам присущи общие возрастные особенности: биологическая 

(тип высшей нервной деятельности, безусловные рефлексы, инстинкты, 

физичес-кая сила и др.); психологическая (единство психологических 

процессов, со-стояний и свойств); социальная (общественные отношения, 

качества, принад-лежность к определенной социальной группе и т.д.). 

Б.Г. Ананьев в итоге эксперимента сопоставил моменты, образующие 

струк-туру развития психофизиологических функций человека, выделил 

годы жиз-ни, на которые приходятся моменты повышения, стабилизации и 

понижения функционального уровня (табл. 1). 

Таблица 1. 

Моменты развития и их соотношения в различные микропериоды 

зрелости 

Микропериоды, 

годы 

Повышение 

функциональ-

ного уровня,% 

Стабилизация,

% 

Понижение 

функционального 

уровня,% 

18 - 22 46,8 20,6 32,6 

23 - 27 44,0 19,8 36,2 

28 -32 46,2 15,8 38,0 

33 - 35 11,2 33,3 55,5 
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Анализ данных таблицы показывает, что на возраст от 18 до 22 лет 

приходится самый большой процент функционального уровня (46,8%), т.е. 

самый большой всплеск познавательных способностей. В связи с этим на 

первое место выходит проблема самообразования и самовоспитания. 

Поэтому при организации и активизации любой деятельности студента 

необходимо учитывать его психологию, которая меняется с каждым новым 

курсом. 

Основным путѐм формирования аналитического и творческого 

мышления является использование активных методов обучения. Привычка 

активно мыслить появляется не вдруг, еѐ нужно скрупулезно вырабатывать в 

течение всего периода обучения в вузе. Задача преподавателя при 

организации студентов на усвоение знаний, прежде всего, состоит в том, 

чтобы пробудить у них интерес к изучаемой дисциплине, к активному 

выполнению различных учебных заданий, т.е. включить их в процесс 

самостоятельного приобретения знаний. 

Рассмотрим формы и рекомендации по организации лекционных 

занятий, которые призваны пробудить повышенный интерес к изучаемой 

дисциплине. 

Одним из современных направлений развития активного обучения 

является интерактивное обучение. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» 

(«inter» – «взаимный», «act» – «действовать»). Интерактивное обучение 

рассматривается как специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые 

цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения. 

Остановимся в данной статье на особенностях и преимуществах 

современной интерактивной лекции. В современных условиях лекция, 
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некоторыми, педагогами рассматривается как устаревшая форма работы. Но 

это не совсем так. Определение термина «лекция», предложенное Л. Бауэром, 

звучит как учебная технология, с помощью которой представитель 

образовательного предприятия, обычно преподаватель, используя 

определенный промежуток времени, устно предоставляет информацию и 

мысли на  определенную тему определенному кругу учащихся. При этих 

условиях создается обучающая ситуация, где основной задачей каждого 

учащегося является получение информации [8]. 

Однако, современная лекция не должна сводиться к простой 

трансляции знаний, ведь как показано в работах Вернера и Дикинсона уже на 

сорок пятой минуте от ее начала студенты становятся совершенно 

невнимательны и забывают информацию, данную в начале лекции [8]. 

Очевидно, что требуется пересмотр традиционных принципов 

построения лекционного занятия, а именно введение, ряда интерактивных 

приемов: 

1. Активизация индивидуальной или групповой работы 

студентов во время лекции. Например, вместо того, чтобы задавать вопрос 

и спрашивать первого поднявшего руку студента, можно попросит всех 

подумать, обсудить свои мысли с соседом, и лишь затем позволить 

желающему ответить на вопрос, позволяя, таким образом, всем студентам 

принять участие в обсуждении заданного вопроса.  

2. Использование интерактивных видов деятельности. 

Студенты могут описывать предложенные им миниатюры, интерпретировать 

диаграммы, производить самостоятельные вычисления, принимать 

совместные решения по заданной проблеме. 

3. Оценка степени усвоения рассмотренного на лекции 

материала. Опрашивать студентов можно и индивидуально, предварительно 

предупредив, оценивается опрос или нет. Для этого раздаются карточки с 

разными вариантами ответов, одну из которых студенты должны поднять 

одновременно после того, как прослушали вопрос. М.О Леонова выделяет 
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три основных преимущества, достигаемых при применении интерактивных 

приемов на лекции: 

- для студентов – воспроизводя суть лекции, они лучше и на более 

длительный период запоминают учебный материал, а то, как преподаватель 

оценивает их работу, позволяет понять, что они поняли, а что нет по новой 

теме; 

- для преподавателей – обратная связь со студентами позволяет 

улучшить лекцию, сделать ее более понятной. Это может быть и прямой 

вопрос: «Вы хотите, чтобы я говорил медленнее?», и вопросы по существу 

материала, когда ответы студентов дадут понять, какой аспект лекции 

требует большего внимания. 

- для образовательного процесса – возникновение взаимодействия – 

когда преподаватель не только анализирует деятельность студентов, но и 

изменяет свою деятельность в соответствии со сделанными выводами, а 

затем и студенты начинают вести себя по-другому, не желая быть 

пассивными слушателями, что ускоряет и улучшает образовательный 

процесс. 

Существуют различные виды интерактивных лекций: проблемная  

лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-

конференция, бинарная лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, лекция 

визуализация и др.[9]. 

В отличие от содержания информационной лекции, которое 

предлагается преподавателем в виде известного, подлежащего лишь 

запоминанию материала, на проблемной лекции новое знание вводится как 

неизвестное для студентов. Полученная информация усваивается как 

личностное открытие еще не известного для себя знания. В течение лекции 

мышление студентов «запускается» с помощью создания преподавателем 

проблемной ситуации, так называемого «интеллектуального затруднения». 

Далее лекция выстраивается как диалог. 
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Структура проблемной лекции предполагает: создание проблемной 

ситуации через постановку учебных проблем; конкретизация учебных 

проблем, выдвижение гипотез по их решению; мысленный эксперимент по 

проверке выдвинутых гипотез; проверка сформулированных гипотез, подбор 

аргументов, фактов для их подтверждения; формулировка выводов; 

подведение к новым противоречиям, перспективам из учения последующего 

материала; вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие 

корректировать умственную деятельность студентов на лекции. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична 

лекции – дискуссии, однако, на обсуждение преподаватель выносит не 

задачу, а конкретную проблемную ситуацию. Учащиеся анализируют и 

обсуждают ее всей аудиторией. Преподаватель руководит и направляет 

процесс обсуждения, используя дополнительные и наводящие вопросы, 

вопросы - провокации, стараясь подвести аудиторию к правильному 

коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение проблемной 

ситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции с 

целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных 

аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного материала. 

Психологические и педагогические исследования показывают, что 

наглядность не только способствует более успешному восприятию и 

запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать 

умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений 

(Р. Арнхейм, Е.Ю. Артьемьева, В.И. Якиманская и др.), показывает его связь 

с творческими процессами принятия решений, подтверждает регулирующую 

роль образа в деятельности человека. 

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них 

профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 

значимых, существенных элементов содержания обучения. 
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Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы 

изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного 

занятия в визуальную форму для представления студентам через технические 

средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой 

работе могут привлекаться и студенты, у которых в связи с этим будут 

формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень 

активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

Например, на лекции могут использоваться подготовленные студентами 

заранее слайдовые презентации. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 

раскрывающему тему данной лекции. Этот вид лекции лучше всего 

использовать на этапе введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую 

установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации 

в других видах обучения. 

Большие возможности для активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов имеет лекция - пресс-конференция. Эта форма 

проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций, только 

со следующими изменениями. Преподаватель называет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Затем 

преподаватель в течение трех-пяти минут сортирует вопросы по их 

смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала 

строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного 

раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие 

ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

Данный вид лекции лучше использовать в начале, в середине и в конце 

изучаемого курса. В начале изучения темы основная цель лекции - выявление 

круга интересов и потребностей студентов, степени их подготовленности к 
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работе,  отношение к предмету. Лекция - пресс-конференция в середине темы 

или курса направлена на привлечение внимания слушателей к главным 

моментам содержания учебного предмета, уточнение представлений 

преподавателя о степени усвоения материала, систематизацию знаний 

студентов, коррекцию выбранной системы лекционной и семинарской 

работы по курсу. Основная цель такой лекции в конце темы или раздела - 

подведение итогов работы, определение уровня развития усвоенного 

содержания в последующих разделах. 

Лекция с заранее запланированными ошибками как форма занятия 

была разработана для развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее 

содержание определенное количество ошибок содержательного, 

методического или поведенческого характера. Список таких ошибок 

преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в 

конце лекции. Задача студентов заключается  в  том, чтобы по ходу лекции 

отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце  лекции. На 

разбор ошибок отводится  десять – пятнадцать минут. В ходе этого разбора 

даются правильные ответы на вопросы – преподавателем, студентами или 

совместно. 

Таким образом, проводимая с позиций интерактивного обучения 

современная лекция должна: быть проблемной по содержанию и 

проведению; быть гибкой по структуре, давая возможность лектору вносить 

коррективы по ходу занятий, с учетом ответной реакции слушателей, 

получаемой на основе обратной связи; проводится преподавателем, 

стремящимся к овладению ораторским искусством, но ориентированным не 

столько на монолог, сколько на дискуссию, диалог со слушателями; 

обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, позволяющими лектору 

оперировать яркими образами и наглядной информацией, не останавливаясь 
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на тривиальных, не содержательных и не принципиальных вопросах 

процедурного, расчетного или обеспечивающего характера; проводится с 

элементами диалога и дискуссии, осуществляя тем самым обратную связь 

преподавателя с учащимися. 

Рассмотрим применение описанной выше технологии на примере 

изучения темы ―Поляризация электромагнитных волн ‖ [11]. 

Для наглядной иллюстрации явления поляризации электромагнитных 

волн в произвольной среде была разработана программа на алгоритмическом 

языке Object Pascal в среде программирования Borland Delphi. Программу 

разработали студенты под руководством преподавателя. Данная программа 

позволяет визуализировать процесс поляризации електромагнитных волн в 

произвольной среде. Изменяя исходные данные, студенты наглядно видят в 

3D графике процесс ориентации составляющих электромагнитного поля, что 

позволяет эффективнее усваивать лекционный материал. 

Приведем краткое описание этой программы. Внешний вид панели 

программы приведен на рис. 1.  

Программа включает 6 панелей: 

1. Панель графиков, на которой отображаются графики процессов 

поляризации в декартовой системе координат; 

2.Панель темы – на этой панели можно выбрать для иллюстрации 

любой вид поляризации двумя кликами по надписи «Теми:»; 

3.Панель параметров анимации – на  этой панели можно запускать, 

останавливать, выполнять пошагово прорисовку графиков, а также изменять 

скорость анимации; 

4. Панель масштаба графиков – позволяет  изменять масштаб 

прорисовки графиков с целью детального их просмотра; 

5. Панель параметров графиков – на этой панели можно менять 

электрические параметры генераторов, а также осуществлять выбор 

графиков, которые необходимо вывести на экран монитора; 

6. Панель меню – для просмотра результатов моделирования. 
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Рассмотрим более подробно каждую панель инструментов. 

Панель графиков. Панель графиков позволяет осуществлять просмотр 

графиков под любым углом зрения. Для этого достаточно навести курсор 

мышки на панель и, удерживая левой рукой клавишу, перемещать его по 

панели. При этом движении будет меняться угол обзора. 

 

 

Рис.1. Изображение внешней панели программы 

Если кликнуть правой клавишей мышки, то появится меню выбора 

вида отображения графиков, который позволяет выбрать вывод любой 

проекции графиков на экран. Изображение меню приведено на рис. 2. 

С помощью Панели графиков можно выводить как 3-х мерную систему 

координат на плоскости ( как в изометрии),так и перспективную ( с учетом 

 

 

Рис.2. Меню выбора 

вывода графиков на экран 

Рис.3. Изображение панели 

темы 
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эффекта уменьшения размеров объекта при удалении его от плоскости 

проекции). 

1. Панель темы. Панель темы (рис. 3) позволяет воспроизвести и 

проанализировать графики иллюстрирующие различные виды 

поляризации: 

- линейную поляризацию (рис. 4); 

- круговую поляризацию (рис. 5); 

- эллиптическую поляризацию(рис. 6). 

 
  

Рис.4.Линейная 

поляризация 

Рис.5.Круговая 

поляризация 

Рис.6.Эллиптическая 

поляризация 

3. Панель параметров анимации. Вид панели изображен на рис. 7. 

 

 
                  Рис.7. Панель параметров анимации 

С  помощью кнопок на этой панели можно управлять анимацией. 

4. Панель масштабирования графиков 

На панели масштабирования графиков (рис.8) находится трек-бар 

перемещая которым можно изменять масштаб отображения графиков. 

 

Клавиши 

управленния 
анимацией 

Клавиши 

регулировки 

скорости 

анимации 

Поле для 

введенния 

скорости 

анимации 
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Рис. 8. Панель масштабирования графиков 

 

5. Панель меню 

На панели меню (рис. 9) расположены два подменю: 

 Подменю «Вид» – для установки вида отображения графиков. 

 Подменю «Довідка» – дает справку о программе и разработчиках 

программы, а также краткие теоретические сведения по теме «Поляризация». 

 

 

Рис. 9. Панель меню 

 

6. Панель параметров графиков 

Назначение элементов панели параметров графиков 

проиллюстрированно на рис.10: 

 

Рис.10. Панель параметров графиков 

Поле задания параметров генераторов 

електромагнитных волн 

Флажки для 

выбора 

графиков, 
которые 

необходимо 
отобразить 

Флажок  

позволяет 

показывать 

направления 

явекторов 

Поле для установки количества периодов 

которых видно на графике (за основу берется 

генератор,имеющий наименшую частоту) 

Поля при на 

нажатии на 

них 

позволяют 

выбирать 

цвет нужного 
графика 

Флажки 

указывающие, 

какие  графики 

необходимо 
отображать 

пунктиром 
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Достоинство предложенной программы состоит в том, что при 

подготовке к лекции и другим видам занятий по данной дисциплине, 

студенты имеют возможность воспроизвести самостоятельно любой (из трех) 

видов поляризации электромагнитных волн. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Активизация 

познавательной деятельности студента без развития ее познавательного 

интереса невозможна. В процессе обучения необходимо систематически 

стимулировать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся как 

мотив обучения, как стойкую черту личности, как мощное средство 

воспитывающего обучения, повышения его качества. Особое значение в 

решении проблемы активизации познавательной деятельности студентов 

приобретает дальнейшее совершенствование форм и методов обучения, а 

также повышение мастерства педагогов. 
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