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Діалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості педагога, що 
виявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну 
єдність як внутрішніх джерел розвитку педагогічного процесу. З’ясовані особливості діалектичного педагогічного 
мислення: континуальність, збалансованість, толерантність до невизначеності. Визначені стадії розвитку 
діалектичного педагогічного мислення: 1) дихотомічне мислення за принципом «або – або»; 2) континуальне мислення 
– усвідомлення наявності проміжних, перехідних форм між полюсами протилежних педагогічних позицій; 
3) збалансоване мислення – усвідомлення того, що «золота середина» між полюсами педагогічної суперечності не 
стабільна, а мінлива і може змінюватися залежно від контексту. Розвиток діалектичного мислення майбутні 
учителів відбувається внаслідок зіткнення з різноманітними педагогічними поглядами, протилежними ідеями та 
позиціями, альтернативними думками, внаслідок аналізу й осмислення яких з’являється новий спосіб бачення 
педагогічної реальності та інтеграції педагогічних суперечностей. Описані способи і прийоми розвитку 
діалектичного педагогічного мислення: прийоми децентрації,  прийоми переструктурування, аналітичні прийоми, 
прийоми введення додаткового змісту. 

Ключові слова: педагогічне мислення, діалектичне мислення, педагогічні суперечності, континуальність 
мислення, збалансованість мислення, стадії розвитку діалектичного педагогічного мислення, прийоми розвитку 
діалектичного мислення педагога.  

METHODS AND PRACTICES OF DEVELOPMENT OF DIALECTICAL PROFESSIONAL THINKING 
OF FUTURE TEACHERS 

V. M. Haluziak 
Dialectical thinking is seen as an important criterion for the personality-professional maturity of the teacher, which 

manifests itself in a constructive attitude to pedagogical contradictions, the ability to realize their dynamic unity as internal 
sources of the development of the pedagogical process. The peculiarities of dialectical pedagogical thinking are found: 
continuity, balance, tolerance to uncertainty. The stages of development of dialectical pedagogical thinking are defined: 
1) dichotomous thinking based on the principle of «or – or»; 2) continual thinking – awareness of the presence of intermediate, 
transitional forms between the poles of opposing pedagogical positions; 3) balanced thinking – awareness of the fact that the 
«golden mean» between the poles of pedagogical controversy is not stable, but variable and can vary depending on the context. 
The development of the dialectical thinking of future teachers takes place as a result of collision with various pedagogical 
views, opposing ideas and positions, alternative thoughts, as a result of analysis and comprehension of which a new way of 
seeing pedagogical reality and the integration of pedagogical contradictions appears. Methods and techniques of development 
of dialectical pedagogical thinking are described: methods of decentralization, methods of re-structuring, analytical methods, 
methods of introduction of additional content. 

Keywords: pedagogical thinking, dialectical thinking, pedagogical contradictions, continuity of thinking, balance of 
thinking, stages of development of dialectical pedagogical thinking, techniques of development of dialectical thinking of a 
teacher. 

 
В умовах особистісно орієнтованого виховного процесу на перший план виходить проблема розвитку 

особистісного потенціалу вчителя, підвищення рівня його особистісної зрілості. Від сучасного вчителя 
очікуються не лише ґрунтовні знання, методична компетентність, гуманістична спрямованість, а, 
передусім, особистісна зрілість, одним із критеріїв якої є професійно-педагогічне мислення, здатність 
адекватно розуміти й інтерпретувати складні педагогічні явища та процеси [24].  

Методологічні основи дослідження педагогічного мислення розроблені С. Рубінштейном, 
А. Брушлинським, Г. Костюком, А. Матюшкіним, Ю. Кулюткіним, В. Сластьоніним, Г. Сухобською, 
В. Шадриковим, які з’ясували його роль і місце в структурі особистості та діяльності вчителя. Подальший 
теоретичний аналіз педагогічного мислення представлений у працях Д. Завалишиної, М. Кашапова, 
Л. Мітіної, А. Маркової, Б. Сосновського, А. Орлова, І. Шадрикової, Є. Осипової та ін. 

Складність і багатоаспектність феномену педагогічного мислення зумовлюють існування різних 
підходів до трактування його сутності, що розуміється як: ієрархізований процес постановки і розв’язання 
вчителем педагогічних задач (Д. Ліхачов, Є. Осіпова); узагальнене і опосередковане відображення різних 
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