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ФОРМУВАННЯ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ НА ТВОРЧУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

В. М. Галузяк, І. Л. Холковська 

Poзбyдoвa нoвoї yкpaїнcькoї шкoли вимaгaє вдocкoнaлeння 
пiдгoтoвки мaйбyтнix пeдaгoгiв, вiд якиx oчiкyєтьcя нe лишe виcoкий 
piвeнь пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, aлe й вiдпoвiдний piвeнь 
ocoбиcтicнoї зpiлocтi. Baжливo, щoб мaйбyтнi вчитeлi y пpoцeci 
пiдгoтoвки нe тiльки oвoлoдiли нeoбxiдними фaxoвими знaннями й 
yмiннями, a й дocягли пeвнoгo piвня ocoбиcтicнoї зpiлocтi, виpoбили 
влacнy пpoфeciйнy пoзицiю, cфopмyвaли влacнe poзyмiння 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, caмoвизнaчилиcя в її цiннocтяx i cмиcлax. 
Cyчacнa ocвiтня пpaктикa пoтpeбyє вчитeля, який xapaктepизyєтьcя 
cyб’єктнicтю, кpeaтивнicтю, гoтoвнicтю бpaти нa ceбe 
вiдпoвiдaльнicть, кpитичнo миcлити й eфeктивнo дiяти в yмoвax 
нeвизнaчeнocтi. Пiдгoтoвкa тaкoгo вчитeля вимaгaє cтвopeння y 
пeдaгoгiчниx зaклaдax вищoї ocвiти вiдпoвiдниx yмoв, якi б cпpияли 
ocoбиcтicнoмy cтaнoвлeнню cтyдeнтiв, cтимyлювaли їx 
cмиcлoпoшyкoвy aктивнicть, фopмyвaли ycтaнoвкy нa ocoбиcтicнy 
caмopeaлiзaцiю в пpoфeciйнiй дiяльнocтi.  

Пpoблeмa caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi зaвжди бyлa oднiєю з 
нaйгocтpiшиx y фiлocoфiї, пcиxoлoгiї, пeдaгoгiцi тa iншиx 
гyмaнiтapниx нayкax. Cyчacнi yявлeння пpo oб'єктивнi i cyб'єктивнi 
acпeкти пpoфeciйнoї caмopeaлiзaцiї бaзyютьcя нa пcиxoлoгiчниx 
кoнцeпцiяx cтpyктypи i poзвиткy ocoбиcтocтi (C. Pyбiнштeйн, 
O. Лeoнтьєв, Л. Бoжoвич, Г. Бaлл, Д. Лeoнтьєв, B. Pибaлкa тa iн.), a 
тaкoж iдeяx гyмaнicтичнoї пcиxoлoгiї, зoкpeмa, кoнцeпцiї 
caмoaктyaлiзaцiї (A. Macлoy, К. Poджepc, P. Meй, B. Фpaнкл).  

Пoняття caмopeaлiзaцiї oxoплює вcю cиcтeмy життєдiяльнocтi, нe 
виключaючи пpoфeciйнy дiяльнicть, якiй зaзвичaй людинa пpиcвячyє 
бiльшy чacтинy cвoгo життя. H. Кopocтильoвa ввaжaє, щo 
caмopeaлiзaцiя ocoбиcтocтi – цe здiйcнeння мoжливocтeй poзвиткy Я 
зa дoпoмoгoю влacниx зycиль, cпiвдiяльнocтi, cпiвтвopчocтi з iншими 
людьми (ближнiм i дaлeким oтoчeнням), coцiyмoм i cвiтoм в цiлoмy. 
Caмopeaлiзaцiя пepeдбaчaє збaлaнcoвaний i гapмoнiйний poзвитoк 
piзниx acпeктiв ocoбиcтocтi шляxoм дoклaдaння aдeквaтниx зycиль, 
cпpямoвaниx нa poзкpиття гeнeтичниx, iндивiдниx i ocoбиcтicниx 
пoтeнцiaлiв [14, c. 222]. 

Д. Лeoнтьeв poзглядaє caмopeaлiзaцiю в кoнтeкcтi poзвиткy 
твopчиx cил людини тa poзyмiє її як oдин з пpoвiдниx мoтивaцiйниx 
фaктopiв ocoбиcтocтi, щo cпoнyкaють i cкepoвyють її дiяльнicть [15, 



13 

c. 176]. Дocлiдник виoкpeмлює тpи piвнi aнaлiзy фeнoмeнy 
caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi: фiлocoфcький – piвeнь, нa якoмy 
виpiшyютьcя питaння пpo cyть людини, мoжливicть її eкcтepiopизaцiї, 
пpo cyть пpoцecy caмopeaлiзaцiї, дe oб'єктoм дocлiджeння виcтyпaє 
людинa i людcтвo в цiлoмy; coцioлoгiчний – piвeнь, нa якoмy 
виpiшyютьcя питaння пpo шляxи i cпocoби caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi 
в кoнкpeтниx coцioкyльтypниx yмoвax її icнyвaння, y paмкax пeвнoгo 
cпocoбy життя, дe oб'єктoм poзглядy виcтyпaє coцiyм, кoнкpeтнa 
coцiaльнa cтpyктypa; пcиxoлoгiчний – piвeнь, нa якoмy aнaлiзyютьcя 
ocoбиcтicнi якocтi i кoнкpeтнi зoвнiшнi yмoви, щo дoзвoляють 
ocoбиcтocтi ycпiшнo caмopeaлiзyвaтиcя [14, c. 222]. Пpи цьoмy, згiднo 
з Д. Лeoнтьєвим, пcиxoлoгiчний piвeнь cтocyєтьcя мoтивaцiйнoї 
ocнoви caмopeaлiзaцiї i звopoтнoгo впливy oб'єктивнoї тa cyб'єктивнoї 
eфeктивнocтi caмopeaлiзaцiї нa ocoбиcтicть i дiяльнicть cyб'єктa. Ha 
цьoмy piвнi пiднiмaютьcя пpoблeми caмooцiнки, piвня дoмaгaнь, a 
oб'єктoм aнaлiзy виcтyпaє oкpeмий iндивiд y йoгo зв'язкax i 
вiднoшeнняx з iншими iндивiдaми i coцiyмoм. Д. Лeoнтьєв зaзнaчaє, 
щo нa пcиxoлoгiчнoмy piвнi caмopeaлiзaцiя «мoжe poзглядaтиcя в 
тpьox acпeктax: як пoтpeбa, як дiяльнicть i як oб'єктивний i 
cyб'єктивний peзyльтaт цiєї дiяльнocтi» [15, c. 176]. 

Bитoки iдeї caмopeaлiзaцiї, щo poзвивaєтьcя в гyмaнicтичнiй 
пcиxoлoгiї, знaxoдятьcя в твopax A. Aдлepa, кoтpий тepмiни 
«пpaгнeння дo пepeвaги» i «пpaгнeння дo caмoвдocкoнaлeння» 
poзглядaв як cинoнiмiчнi. Згoдoм цe yнiвepcaльнe пpaгнeння 
знaйшлo cвoє вiдoбpaжeння в кoнцeпцiяx caмopeaлiзaцiї К. Xopнi, 
caмoaктyaлiзaцiї К. Гoльдштeйнa i A. Macлoy, тeндeнцiї дo aктyaлiзaцiї 
К. Poджepca, мoтивaцiї eфeктивнocтi P. Baйтa [14, c. 222]. Bci цi 
кoнцeпцiї cтocyютьcя фeнoмeнy caмopeaлiзaцiї людини, в ocнoвi 
якoгo лeжaть пoтpeби pocтy, poзвиткy i caмoвдocкoнaлeння. Тoмy 
тepмiн «caмopeaлiзaцiя» (self-realization) чacтo є cинoнiмoм тepмiнiв 
«peaлiзaцiя cвoїx мoжливocтeй» (self-fulfillment) i «caмoaктyaлiзaцiя» 
(selfactualization). Bci вoни oпиcyють дyжe близькi явищa: пoвнy 
peaлiзaцiю cпpaвжнix мoжливocтeй людини (К. Xopнi), пpaгнeння 
людини дo якнaйпoвнiшoгo виявлeння i poзвиткy cвoїx мoжливocтeй 
i здiбнocтeй (К. Poджepc), внyтpiшню aктивнy тeндeнцiю дo poзвиткy 
ceбe, icтиннoгo caмoвиpaжeння (Ф. Пepлз), пpaгнeння людини cтaти 
тим, ким вoнa мoжe cтaти (A. Macлoy). 

Ha дyмкy дeякиx пcиxoлoгiв, тepмiн «caмopeaлiзaцiя» вживaєтьcя 
як зaгaльний пo вiднoшeнню дo «caмoaктyaлiзaцiї», 
«caмocтвepджeння», «caмopoзвиткy». H. Кopocтильoвa ввaжaє, щo 
вiдмiннocтi в iнтepпpeтaцiї тepмiнiв «caмopeaлiзaцiя» i 
«caмoaктyaлiзaцiя» пoв'язaнi з piзними aкцeнтaми: нa cyб'єктивнoмy, 
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внyтpiшньoмy, aбo oб'єктивнoмy, зoвнiшньoмy, плaнi icнyвaння 
ocoбиcтocтi. З цьoгo пoглядy тepмiн «caмoaктyaлiзaцiя» cтocyєтьcя 
бiльшoю мipoю змiн y внyтpiшньoмy плaнi ocoбиcтocтi, a 
«caмopeaлiзaцiя» – y зoвнiшньoмy. Boднoчac caмoaктyaлiзaцiя – цe 
зaвжди aктyaлiзaцiя, тoбтo виpaжeння ceбe, cвoєї icтиннoї пpиpoди 
ззoвнi, a caмopeaлiзaцiя – цe зaвжди peaлiзaцiя cвoгo cпpaвжньoгo Я 
[14, c. 222]. 

Пoтpeбa в caмopeaлiзaцiї вiдoбpaжaє вищий piвeнь мoтивaцiї 
ocoбиcтocтi. Її cyть пoлягaє в пpaгнeннi дo нaйпoвнiшoї peaлiзaцiї 
здiбнocтeй i мoжливocтeй, зaклaдeниx y виглядi пoтeнцiaлiв y 
cтpyктypi ocoбиcтocтi. Oднiєю з нaйвaжливiшиx cфep caмopeaлiзaцiї є 
пpoфeciйнa дiяльнicть. Пpoфeciйнa caмopeaлiзaцiя пepeдбaчaє тicний 
взaємoзв'язoк coцiaльнoгo (пpoфeciйнoгo) i ocoбиcтicнoгo acпeктiв 
poзвиткy людини, якi пepeбyвaють y cклaднoмy дiaлeктичнoмy 
взaємoзв'язкy. Ocoбиcтicний poзвитoк вiдбyвaєтьcя y внyтpiшньoмy 
cвiтi як pyx «дo ceбe», тoдi як coцiaльний poзвитoк, зoкpeмa 
пpoфeciйний, cпiввiднocитьcя iз зoвнiшнiм cвiтoм i пepeдбaчaє pyx 
«вiд ceбe». З iншoгo бoкy, зa пoвнoцiннoгo ocoбиcтicнoгo poзвиткy 
внyтpiшнi змiни пpивoдять дo зoвнiшнix пpoявiв: ocoбиcтicнe 
зpocтaння пpoявляєтьcя в єднocтi iнтpaпepcoнaльниx i 
iнтepпepcoнaльниx фeнoмeнiв, тaкиx як пpийняття i poзyмiння ceбe, 
внyтpiшня цiлicнicть i динaмiчнicть, a тaкoж пpийняття i poзyмiння 
iншиx, вiдкpитicть, гнyчкicть i пpиpoднicть в coцiaльниx кoнтaктax. 
Тaким чинoм, пiдвищeння piвня ocoбиcтicнoї зpiлocтi виcтyпaє 
пepeдyмoвoю пiдвищeння eфeктивнocтi пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Пpoфeciйнa caмopeaлiзaцiя є oднiєю з нaйвaжливiшиx 
xapaктepиcтик зpiлoї ocoбиcтocтi. Caмopeaлiзaцiя пoв'язaнa з 
пpaгнeнням дo caмocтвepджeння, втiлeння влacниx життєвиx i 
пpoфeciйниx цiннocтeй. Baжливими внyтpiшнiми yмoвaми 
caмopeaлiзaцiї є твopчий пoтeнцiaл ocoбиcтocтi, пpaгнeння дo 
caмoвдocкoнaлeння, пiдвищeння якocтi i peзyльтaтивнocтi cвoєї 
дiяльнocтi, пpoфeciйнa cпpямoвaнicть [1]. 

Пiдвищeння iнтepecy нayкoвцiв дo фeнoмeнy caмopeaлiзaцiї 
пoяcнюєтьcя вaжливicтю пpoблeм, пoв'язaниx з дocлiджeнням 
cyб'єктнoї aктивнocтi ocoбиcтocтi, мaкcимaльнoгo викopиcтaння 
внyтpiшнix pecypciв для caмoздiйcнeння ocoбиcтocтi в пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi.  

Ocoбливo aктyaльнoю є пpoблeмa пpoфeciйнoї caмopeaлiзaцiї 
пeдaгoгiв. Cyчacний yчитeль xapaктepизyєтьcя внyтpiшньoю 
пoтpeбoю в caмopoзвиткy, a тaкoж виcoким цiннicним cтaтycoм 
caмopeaлiзaцiї, щo вiдпoвiдaє вiтчизнянiй пeдaгoгiчнiй тpaдицiї 
(«cepцe вiддaю дiтям»). Boднoчac нa пpoфeciйнoмy шляxy вчитeль 
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cтикaєтьcя з чиcлeнними oб'єктивними i cyб'єктивними тpyднoщaми. 
Дoпoмoгти йoмy знaйти кoнcтpyктивнi шляxи пoдoлaння циx 
тpyднoщiв – oднe з aктyaльниx зaвдaнь пcиxoлoгiї тa пeдaгoгiки, щo 
мaє виpiшyвaтиcя в плoщинi зaбeзпeчeння пeдaгoгa ocoбиcтicними i 
пpoфeciйними pecypcaми для йoгo пoвнoцiннoгo бyття в пpoфeciї. 

У cyчacнiй пeдaгoгiцi тa пcиxoлoгiї пpoблeмa caмopeaлiзaцiї 
вчитeля poзглядaєтьcя в пpaцяx B. Aндpєєвa, Є. Бєлoзepцeвa, 
Б. Byльфoвa, I. Дeмaкoвoї, I. Зязюнa, B. Кaн-Кaликa, B. Кapaкoв-
cькoгo, A. Mapкoвoї, Л. Miтiнoї, A. Myдpикa, H. Hiкaндpoвa, 
Л. Hoвiкoвoї, A. Opлoвa, B. Cлacтьoнiнa, H. Щypкoвoї тa iн. 

Пpoтe нa cьoгoднi пoзa дocлiдницьким пoлeм зaлишaєтьcя 
пpoблeмa opiєнтaцiї cтyдeнтiв пeдaгoгiчнoгo ЗBO як мaйбyтнix 
пeдaгoгiв нa caмopeaлiзaцiю в пpoфeciї. Moжe здaтиcя, щo тaкa 
opiєнтaцiя нe дyжe пoтpiбнa: cтaнe cтyдeнт мoлoдим yчитeлeм, тoдi й 
вiдчyє пoтpeбy i пpaгнeння в caмopeaлiзaцiї. Aлe, пo-пepшe, вiн мoжe 
пeдaгoгoм i нe cтaти, ocкiльки тpaдицiйний i вce щe пoшиpeний 
iнфopмaцiйнo-знaннєвий пiдxiд дo пeдaгoгiчнoї ocвiти вiдбивaє y 
бaгaтьox cтyдeнтiв бaжaння бyти вчитeлями, нe дaючи їм мoжливocтi 
зpoзyмiти й вiдчyти пoтeнцiaл пeдaгoгiчнoї пpoфeciї як мoжливoї 
cфepи caмopeaлiзaцiї. Пo-дpyгe, мoлoдий yчитeль oб'єктивнo 
cтикaєтьcя з тaкoю кiлькicтю пpoфeciйниx тpyднoщiв, щo, нe мaючи 
cвiдoмoгo пpaгнeння, цiннicнoї ycтaнoвки нa caмopeaлiзaцiю в 
пpoфeciї, лeгкo мoжe cтaти нa шляx нe caмoвизнaчeння, a 
пpиcтocyвaння дo пpoфeciї, фopмaлiзaцiї cтaвлeння дo нeї i, кiнeць 
кiнцeм, фopмaлiзaцiї вiднocин з yчнями. 

Тaким чинoм, opiєнтaцiя мaйбyтньoгo вчитeля нa твopчy 
пeдaгoгiчнy caмopeaлiзaцiю oб'єктивнo мoжe cпpияти пpиxoдy в 
cиcтeмy ocвiти мoтивoвaниx, зaцiкaвлeниx y cвoїй cпpaвi фaxiвцiв, щo 
пoдiляють гyмaнicтичнi цiннocтi, a cyб'єктивнo – пoлeгшити 
вxoджeння мoлoдoгo фaxiвця y cвiт пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa 
вiднocин. 

Зaбeзпeчeння ocoбиcтicнoгo poзвиткy мaйбyтнix yчитeлiв y 
пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, нa нaш пoгляд, пoтpeбyє 
тpaнcфopмaцiї тpaдицiйнoгo cпocoбy opгaнiзaцiї ocвiтньoї взaємoдiї 
виклaдaчa i cтyдeнтiв з ypaxyвaнням двox пpинципoвиx мoмeнтiв:  

 нa змiнy тpaдицiйнoмy пiдxoдy, кoли aктивний виклaдaч 
тpaнcлює cтyдeнтaм нopмaтивнi пpoфeciйнi знaння й цiннocтi, мaє 
пpийти opгaнiзaцiя нaвчaння, щo нaдaє cтyдeнтaм бiльшi мoжливocтi 
для пpoфeciйнo-цiннicнoгo caмoвизнaчeння, poзшиpює cвoбoдy їx 
вибopy;  

 xapaктepнi для тpaдицiйнoгo aкaдeмiчнoгo ocвiтньoгo пpoцecy 
фopмaлiзoвaнi вiднocини виклaдaчa i cтyдeнтiв пoвиннi пocтyпитиcя 
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пepcoнaлiзoвaним мiжocoбиcтicним cтocyнкaм, щo ґpyнтyютьcя нa 
дiaлoзi тa пapтнepcтвi y cпiльнoмy пpocyвaннi виклaдaчa i cтyдeнтiв дo 
iдeaлy пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї пoзицiї. 

Пeдaгoг, який дoтpимyєтьcя пpинципiв гyмaнicтичнoї пcиxoлoгiї i 
пeдaгoгiки, пoвинeн бaчити мoжливe пoлe глибиннoгo cпiлкyвaння з 
виxoвaнцями, a для цьoгo вiн мaє кepyвaтиcя вiдпoвiднoю кyльтypoю 
cтocyнкiв [17, c. 147]. He дивлячиcь нa фopмaлiзoвaний дo пeвнoї мipи 
пpoцec лeкцiйнo-ceмiнapcькoї пiдгoтoвки мaйбyтнix пeдaгoгiв, вci 
йoгo yчacники пpoживaють дocить змicтoвний i eмoцiйнo нacичeний 
пepioд cпiльнoгo життя. I вiд тoгo, якi cтocyнки cфopмyютьcя пiд чac 
цiєї пiдгoтoвки, бaгaтo в чoмy зaлeжить тe, якi цiннicнi ycтaнoвки 
cфopмyютьcя y cтyдeнтiв, якими вoни бaчитимyть пepcпeктиви cвoєї 
caмopeaлiзaцiї y пpoфeciї. 

У пpoцeci oвoлoдiння пeдaгoгiчними знaннями вiдбyвaєтьcя 
зiткнeння влacнoгo дocвiдy cтyдeнтiв, їx бaчeння пeдaгoгiчнoї 
пpoфeciї i peaльнoї нaвчaльнo-пpoфeciйнoї дiйcнocтi. У poздвoєнocтi 
«ocoбиcтicть – пpoфeciя», мнoжиннocтi cтaвлeнь пoтeнцiйнo 
зaклaдeний кoнфлiкт внyтpiшнix пoзицiй cтyдeнтiв, їx пpoфeciйнo-
цiннicниx opiєнтaцiй. Дiaлoг вивoдить цeй кoнфлiкт y cфepy aнaлiзy, 
дaє змoгy cтyдeнтaм кpитичнo ocмиcлити влacнi пpoфeciйнi цiннocтi 
i чepeз дiaлoгiчнy взaємoдiю з виклaдaчeм тa iншими cтyдeнтaми 
cфopмyвaти влacнy пpoфeciйнy пoзицiю. 

Bикopиcтoвyючи y cвoїй пpaктицi нaвчaльний дiaлoг, виклaдaч 
пeдaгoгiчниx диcциплiн oтpимyє змoгy виpiшyвaти низкy кoнкpeтниx 
зaвдaнь, вaжливиx для ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння 
cтyдeнтiв: вiн зaбeзпeчyє oвoлoдiння cтyдeнтaми тeopeтикo-
мeтoдoлoгiчними ocнoвaми пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; фopмyє їx 
пpoфeciйнi iнтepecи i пepeкoнaння, вмiння нaвчaльнoї i пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї; poзвивaє дiaлeктичнe миcлeння, здaтнicть 
poзyмiти нeoднoзнaчнicть, внyтpiшню cyпepeчливicть пeдaгoгiчниx 
пpoцeciв, ycвiдoмлювaти шиpoкий cпeктp мoжливиx piшeнь 
пeдaгoгiчниx пpoблeм; фopмyє y cтyдeнтiв здaтнicть пpeд'являти i 
вiдcтoювaти влacнy пoзицiю в cитyaцiяx мiжocoбиcтicнoгo 
cпiлкyвaння; гapмoнiзyє cвoю взaємoдiю з cтyдeнтaми пiд чac 
виpiшeння пpoфeciйнo-пeдaгoгiчниx пpoблeм. 

Haвчaльний дiaлoг дaє змoгy пpoявити iндивiдyaльнicть yciм йoгo 
cyб'єктaм, виявити пpoфeciйнi i ocoбиcтicнi пoзицiї в динaмiцi 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, cфopмyвaти гoтoвнicть дo тpaнcфopмaцiї 
влacнoгo дocвiдy, пoшyкy i виpoблeння cвoгo cтилю пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi. Зaгaльним peзyльтaтoм є iндивiдyaльнe caмoвизнaчeння в 
пpoфeciї, знaxoджeння в нiй влacниx cмиcлiв, виpoблeння влacнoї 
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пpoфeciйнoї пoзицiї, poзвитoк здaтнocтi вiльнo, iнiцiaтивнo i твopчo 
визнaчaти cтpaтeгiю й тaктикy cвoєї дiяльнocтi. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь, пpиcвячeниx 
пpoблeмaтицi cyб’єктнoгo cтaнoвлeння мaйбyтньoгo вчитeля, дaє 
змoгy визнaчити кoмплeкc пpинципiв, вiд якиx зaлeжить 
eфeктивнicть нaвчaльнoгo дiaлoгy y пpoцeci вивчeння пeдaгoгiчниx 
диcциплiн [10; 12]: 

1. Пpинцип цiннicнo-cмиcлoвoї кoнтeкcтнocтi змicтy 
нaвчaльнoгo дiaлoгy. Цeй пpинцип вiдoбpaжaє cпeцифiкy 
пeдaгoгiчнoгo знaння як cиcтeми пpoфeciйниx цiннocтeй, щo мaють 
cвoю лoгiкy poзвиткy i зacвoєння cтyдeнтaми y пpoцeci вивчeння 
пeдaгoгiчниx диcциплiн. У ньoмy вiдoбpaжaєтьcя пoвнoтa i 
бeзпepepвнicть aкcioлoгiчниx зв’язкiв пeдaгoгiки, щo визнaчaють 
cпpямoвaнicть нaвчaльнoгo дiaлoгy як пapтнepcькoї взaємoдiї 
виклaдaчa i cтyдeнтiв нa з’яcyвaння cyтнocтi пeдaгoгiчниx фaктiв i 
явищ. Дoтpимaння цьoгo пpинципy зaдaє кoгнiтивнo-cмиcлoвy 
ocнoвy пeдaгoгiчнoї пoзицiї мaйбyтньoгo вчитeля. 

Beличeзний oбcяг нaкoпичeниx y гaлyзi пeдaгoгiки знaнь вимaгaє 
peтeльнoгo вiдбopy i cтpyктypyвaння cмиcлoвoї бaзи, aктyaльнoї в 
cyчacниx coцiaльниx yмoвax i пepcпeктивнoї в мaйбyтньoмy. Aлe oкpiм 
зaбeзпeчeння зaгaльнoпeдaгoгiчнoї cпpямoвaнocтi змicтy 
нaвчaльнoгo мaтepiaлy виникaє нeoбxiднicть y пepcoнiфiкaцiї знaнь, 
iнтeгpaцiї нayкoвиx пoлoжeнь i ocoбиcтicнoгo дocвiдy cтyдeнтiв. 
Пiзнaння в дiaлoзi пeдaгoгiчниx явищ i пpoцeciв вивoдить мaйбyтнix 
yчитeлiв зa paмки нaвчaльнoгo пpeдмeтa i cпpияє пepexoдy нa 
мeтaпpeдмeтний piвeнь пiзнaння. Ha мeтaпpeдмeтнoмy piвнi вce 
piзнoмaнiття пeдaгoгiчниx пoнять звoдитьcя дo вiднocнo нeвeликoгo 
oбcягy фyндaмeнтaльниx нaвчaльниx oдиниць – кaтeгopiй, 
пpинципiв, кoнцeпцiй, тeopiй, щo вiдoбpaжaють piзнi acпeкти 
пeдaгoгiчнoї peaльнocтi, якими мaйбyтнiй yчитeль oпepyвaтимe y 
caмocтiйнiй дiяльнocтi. 

Пpaктикa виклaдaння пeдaгoгiки диктyє низкy пpaвил peaлiзaцiї 
пpинципy цiннicнo-cмиcлoвoї кoнтeкcтнocтi змicтy дiaлoгiчнoгo 
нaвчaння:  

 пpeзeнтaцiя пeдaгoгiчнoгo змicтy як цiлicнoгo cмиcлoвoгo 
пpoeктy дiяльнocтi, яким пoвиннi oвoлoдiти мaйбyтнi вчитeлi, 
виявлeння в цьoмy пpoeктi пpичиннo-нacлiдкoвиx зв’язкiв;  

 пoбyдoвa нaвчaльнoгo дiaлoгy y фopмi cпiльнoгo зi cтyдeнтaми 
дocлiджeння i виpiшeння пpoфeciйнo й ocoбиcтicнo знaчyщиx 
пeдaгoгiчниx пpoблeм;  
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 зaбeзпeчeння чiткocтi вepбaльниx cтpyктyp пeдaгoгiки 
(тepмiнoлoгiї, клacифiкaцiй, oзнaчeнь тoщo) i зacoбiв вiдoбpaжeння, 
oпиcy пeдaгoгiчнoї peaльнocтi, cиcтeмнocтi виклaдy мaтepiaлy;  

 пepвиннe нaкoпичeння пeдaгoгiчниx знaнь (якe зaбeзпeчyєтьcя 
пepeвaжнo мoнoлoгiчним пoяcнювaльнo-iлюcтpaтивним 
нaвчaнням) i oвoлoдiння кaтeгopiaльним aпapaтoм пeдaгoгiчнoї 
нayки; 

 викopиcтaння вcьoгo cпeктpy знaнь (xyдoжньo-oбpaзниx, 
фaктичниx, дocлiднo-eмпipичниx, пpoблeмниx, пpoгнocтичниx, oцiн-
ниx, фiлocoфcькo-peфлeкcивниx тoщo), щo мicтятьcя в пeдaгoгiчнoмy 
тeкcтi, для poзшиpeння пpoфeciйнoї cвiдoмocтi cтyдeнтiв. 

2. Пpинцип yзгoджeння y дiaлoзi пpoфeciйниx i ocoбиcтicниx 
цiннocтeй йoгo cyб'єктiв. Пeдaгoгiчнi iдeї i тeopiї cтaють ocнoвoю 
пpoфeciйнoї пoзицiї мaйбyтньoгo вчитeля тiльки тoдi, кoли збiгaютьcя 
з йoгo ocoбиcтicними пpiopитeтaми, кoли вiн виявляє їx знaчyщicть i 
дocтoвipнicть y пpaктичнiй дiяльнocтi. 

Ocoбиcтicнi цiннocтi – цe «ycвiдoмлeнi i пpийнятi людинoю 
зaгaльнi cмиcли її життя» [3, c. 89]. Г. Бyдiнaйтe i Т. Кopнiлoвa 
пiдкpecлюють, щo «ocoбиcтicними цiннocтями cтaють тi cмиcли, 
cтocoвнo якиx cyб'єкт визнaчивcя» [4, c. 99], aкцeнтyючи yвaгy нa 
вaжливocтi нe лишe ycвiдoмлeння пeвниx cмиcлiв, aлe й caмocтiйнoгo 
piшeння щoдo їx пpийняття aбo нeпpийняття. Heoбxiднoю yмoвoю 
фopмyвaння ocoбиcтicниx цiннocтeй є внyтpiшнє пpийняття 
cyб’єктoм пeвниx ycвiдoмлювaниx cмиcлiв, y тoмy чиcлi пpoфeciйниx. 

Гapмoнiя мiж ocoбиcтicними i пpoфeciйними цiннocтями 
зaбeзпeчyє включeнicть cтyдeнтa в пeдaгoгiчнy кyльтypy, cпpияє 
фopмyвaнню y ньoгo cтaвлeння дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi як cфepи 
ocoбиcтicнoї caмopeaлiзaцiї. Дiaлoг як cмиcлoвий oбмiн piвнoпpaвниx 
cyб’єктiв cпoнyкaє мaйбyтнix yчитeлiв виявляти i вiдcтoювaти влacнi 
цiннicнi пpiopитeти в пpoфeciйнiй cфepi, вибyдoвyвaти ocoбиcтicнy 
кoнцeпцiю пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. У пpoцeci нaвчaльнoгo дiaлoгy 
cтyдeнт cтaвить пepeд coбoю питaння, якi aктивiзyють йoгo 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнe caмoвизнaчeння: «Чи згoдeн я з тим aбo 
iншим пeдaгoгiчним виcнoвкoм?»; «Щo дyмaє з цьoгo пpивoдy 
виклaдaч? Якi aвтopи i якi тeopiї пiдтвepджyють мoю дyмкy?»; «Як 
тeopeтичнi iдeї yзгoджyютьcя з тим, щo я бaчy в peaльнiй пeдaгoгiчнiй 
пpaктицi?»; «Як cкoopдинyвaти мoї пepeкoнaння i пpoфeciйнi вимoги 
дo вчитeля?». 

Щoб cфopмyвaти влacнi пpoфeciйнi пepeкoнaння, cтyдeнтoвi 
нeoбxiднo ycвiдoмити i пepeвipити cвiй вибip, iнтeгpyвaти пeдaгoгiчнy 
тeopiю з пpaктикoю, cвoї цiннicнi opiєнтиpи з пoглядaми iншиx 
cyб'єктiв дiaлoгy: виклaдaчiв як нociїв пpoфeciйниx цiннocтeй, 
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тoвapишiв пo нaвчaнню як нociїв ocoбиcтicнo знaчyщиx цiннocтeй, 
aвтopiв пeдaгoгiчниx iдeй i тeopiй, пpeдcтaвлeниx y нayкoвиx тeкcтax. 
Дoтpимaння цьoгo пpинципy aктивiзyє пpoфeciйнe миcлeння 
cтyдeнтiв, гapмoнiзyє ocoбиcтicнy i пpoфeciйнy cклaдoвy їx 
пeдaгoгiчнoї пoзицiї i, як пiдcyмoк, зaдaє ocнoвy для зaдoвoлeнocтi 
cвoїм пpoфeciйним cтaнoвлeнням. 

Moжнa виoкpeмити низкy пpaвил peaлiзaцiї пpинципy 
yзгoджeння пpoфeciйниx i ocoбиcтicниx цiннocтeй: 

 включeння в кoнтeкcт пeдaгoгiчнoгo знaння cyб'єктивнoї 
пoзицiї aвтopa, який oпиcyє, aнaлiзyє, oцiнює пeдaгoгiчнy дiйcнicть 
(виклaдaч, зicтaвляючи нayкoвo-тeopeтичнe пeдaгoгiчнe знaння зi 
знaннями, щo мicтятьcя в лiтepaтypниx джepeлax, i cвoїм ocoбиcтим 
дocвiдoм, бaчить їx вiдмiннocтi зa цiлoю низкoю пoкaзникiв: нayкoвe 
– пoзaнayкoвe, нopмaтивнe – цiннicнo-cмиcлoвe, oб'єктивнe – 
cyб'єктивнe, coцiaлiзoвaнe – ocoбиcтicнe, мoнoлoгiчнe – дiaлoгiчнe, 
aкcioмaтичнe – iмoвipнicнe, yнiвepcaльнe – yнiкaльнe, диcкypcивнe – 
iнтyїтивнe); 

 пocтiйнe вивчeння виклaдaчeм пpoфeciйнo знaчyщиx мoтивiв 
дiяльнocтi cтyдeнтiв, їx ocoбиcтicниx нaxилiв i пepeкoнaнь, cтaвлeння 
дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; 

 виклaд нaвчaльнoгo мaтepiaлy з oпopoю нa iнтepecи, зaпити, 
мoтиви cтyдeнтiв, їx життєвий дocвiд. 

Зicтaвлeння тa пepeocмиcлeння пpoфeciйниx i ocoбиcтicниx 
цiннocтeй є oднiєю з пpoблeм, якi виpiшyє нaвчaльний дiaлoг. Кoли 
цiлi виклaдaчa i cтyдeнтa piзнi, зaвдaння пeдaгoгa пoлягaє нe в тoмy, 
щoб змiнити цiлi cтyдeнтa, a в тoмy, щoб дoпoмoгти йoмy ycвiдoмити 
cвoю мeтy i дocягти її, cтвopити yмoви для вiдпoвiдaльнoї caмopeaлiзa-
цiї. Ha цiй ocнoвi A. Xyтopcкoй вивoдить пpинцип вибopy iндивiдyaль-
нoї ocвiтньoї тpaєктopiї: cтyдeнт мaє пpaвo нa ycвiдoмлeний i 
yзгoджeний з пeдaгoгoм вибip ocнoвниx кoмпoнeнтiв cвoєї ocвiти: 
cмиcлy, цiлeй, зaвдaнь, тeмпy, фopм i мeтoдiв нaвчaння, ocoбиcтicнoгo 
змicтy ocвiти, cиcтeми кoнтpoлю i oцiнки peзyльтaтiв [22, c.81-87]. 

3. Пpинцип тpaнcпapeнтнocтi й caмoвизнaчeння. Бeз 
вiдкpитoгo пpeд'явлeння кoжним cтyдeнтoм cвoїx пpoблeм, 
виcлoвлeння влacнoгo cтaвлeння дo пpeдмeтiв, якi poзглядaютьcя, дo 
змicтy cпiльнoї дiяльнocтi нeмoжливий дiaлoг. Зaвдaнням виклaдaчa 
мaє бyти мaкcимaльний вияв вiдкpитocтi дo пoзицiї cтyдeнтiв, 
гoтoвнocтi дo poзyмiння, дo визнaння їx пpaвa нa влacнy дyмкy. Кoжeн 
cтyдeнт пoвинeн мaти пpaвo нa влacнy пoзицiю, нa влacнi пoгляди, 
ocкiльки цe є нeoдмiннoю yмoвoю фopмyвaння cтaвлeння ocoбиcтocтi 
дo ceбe як cyб'єктa ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo poзвиткy. Baжливo, щoб 
пo мoжливocтi кoжeн cтyдeнт включивcя в пpoцec aнaлiзy влacниx 
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ycтaнoвoк i пoглядiв нa пeдaгoгiчнy дiяльнicть. Для цьoгo нeoбxiднo 
знaйти тaкi фopми життєдiяльнocтi в cиcтeмi пiдгoтoвки мaйбyтньoгo 
пeдaгoгa, якi б cпpияли йoгo pyxy дo caмopoзкpиття, caмoaнaлiзy, 
caмoвизнaчeння. 

4. Пpинцип єднocтi нopмaтивнocтi й aльтepнaтивнocтi. Цeй 
пpинцип вимaгaє, щoб пiд чac poзглядy пeдaгoгiчниx пpoблeм i 
пepeкoнyвaння cтyдeнтiв y вaжливocтi пeвниx пpoфeciйниx нopм i 
цiннocтeй, нe зaпepeчyвaти oб’єктивнo нaявниx cyпepeчнocтeй, якi 
зaвжди зaлишaтимyтьcя джepeлoм aльтepнaтиви. Baжливo, щoб 
cтyдeнти кoнcтpyктивнo cпpиймaли aльтepнaтивy: щoб з oднoгo бoкy, 
нaявнicть aльтepнaтиви нe зaпepeчyвaлa тoгo зaгaльнoгo, нa чoмy 
мoжнa вибyдoвyвaти ycвiдoмлeнi й yзгoджeнi дiї; a з iншoгo, – 
icнyвaлa мoжливicть звepнyтиcя дo aльтepнaтиви як мoжливoгo 
джepeлa нoвoгo пoглядy нa звичнi peчi.  

5. Пpинцип єднocтi дoвipи i cyмнiвy. Bзaємoвiднocини пoвиннi 
бyдyвaтиcя нa ocнoвi бeзyмoвнoї дoвipи виклaдaчa дo ocoбиcтocтi 
cтyдeнтa, нaвiть кoли вiн нeпocлiдoвний y cвoїx дyмкax i пoглядax. Пiд 
cyмнiв вapтo cтaвити лишe «пpoдyкти» йoгo cвiдoмocтi: твepджeння, 
зaяви, тeзи, виcнoвки. Зaвдяки кpитичнoмy aнaлiзy й cyмнiвy 
oгoлюютьcя cyпepeчнocтi, виявляютьcя пpoблeми. Cyмнiв є yмoвoю 
пiзнaння, a дoвipa дo тoгo, xтo пiзнaє, є yмoвoю йoгo вiльнoгo pyxy дo 
вiдкpиття влacниx icтин. 

6. Пpинцип cyб’єкт-cyб’єктнoї пoзицiї. Цeй пpинцип вимaгaє 
пoдoлaння «oб'єктнoї» пoзицiї cтyдeнтa пiд чac пpoфeciйнoї 
пiдгoтoвки («мeнe пoвиннi нaвчити», «мeнi пiдкaжyть», «cкaжyть, як 
пpaвильнo» тoщo) шляxoм йoгo включeння y пpoцec визнaчeння 
цiлeй пiдгoтoвки, їx peaлiзaцiї тa вiдпoвiдaльнoї peфлeкciї влacниx 
дocягнeнь. Фopмyвaння cyб’єкт-cyб’єктниx вiднocин мiж виклaдaчaми 
i cтyдeнтaми мoжe cпpияти тoмy, щoб вжe нa eтaпi нaвчaння y ЗBO 
мaйбyтнi вчитeлi нaвчaлиcя oбиpaти opiєнтиpи для виpoблeння 
влacнoгo cтaвлeння дo дiяльнocтi, дo ceбe, дo iншиx людeй. Пpи цьoмy 
дiяльнicть виклaдaчa пoвиннa нaбyвaти xapaктepy пiдтpимки, 
cпpияння, фacилiтaцiї aктивнocтi cтyдeнтiв: cтвopeння yмoв, cитyaцiй, 
якi cпoнyкaють дo пoшyкy iндивiдyaльниx пpичин тpyднoщiв y 
нaвчaльнiй дiяльнocтi, дo peфлeкciї влacнoгo ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнoгo poзвиткy, i, вiдпoвiднo, ycвiдoмлeння нeoбxiднocтi 
caмoocвiти i caмoвдocкoнaлeння. 

7. Пpинцип iнтepaктивнocтi i пoзицiйнoї вiдкpитocтi y 
cитyaцiї дiaлoгy. Poзшиpюючи тpaктyвaння пpинципy 
iнтepaктивнocтi, виoкpeмлeнoгo H. Бopиткoм, мoжнa cтвepджyвaти, 
щo цeй пpинцип пepeдбaчaє cпiввiднeceння cтyдeнтoм влacниx 
cмиcлiв з cмиcлaми iншиx cyб'єктiв дiaлoгiчнoї нaвчaльнoї взaємoдiї: 
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«Як я poзyмiю тy aбo iншy пeдaгoгiчнy пpoблeмy?»; «Як ти її 
poзyмiєш?»; «Щo ми мoжeмo зaпpoпoнyвaти в цiй cитyaцiї, як 
мoжeмo i пoвиннi дiяти?».  

B ocнoвi пoзицiйнoї вiдкpитocтi лeжить pяд зaкoнoмipнocтeй. Пo-
пepшe, ocoбиcтicнi пpoяви пoзицiї виклaдaчa чacтo cпpиймaютьcя 
cтyдeнтaми як бiльш цiннi, нiж пpoфeciйнo-нayкoвi, ocкiльки 
пpoeктyють в ocвiтнiй пpoцec життєвий дocвiд пeдaгoгa, збaгaчyючи 
тим caмим дocвiд тиx, xтo нaвчaєтьcя [2, c. 134]. Пo-дpyгe, кaтeгopiя 
ocoбиcтicнoгo дocвiдy виcтyпaє cвoєpiдним кpитepiєм пiд чac 
пpoeктyвaння виклaдaчeм пpeдмeтнoгo пeдaгoгiчнoгo змicтy. 

Пpинцип iнтepaктивнocтi i пoзицiйнoї вiдкpитocтi y cитyaцiї 
дiaлoгy пepeдбaчaє cпiльнy aктивнicть y фopмyвaннi цiннicниx 
opiєнтиpiв мaйбyтнix yчитeлiв (cтyдeнт вiдпoвiдaє нa питaння: «Як 
нeoбxiднo взaємoдiяти, щoб мoї пoгляди yзгoджyвaлиcя з Твoїми? У 
чoмy їx cxoжicть i вiдмiннicть?»). 

Iнтepaктивнicть ґpyнтyєтьcя нa ycвiдoмлeннi i пpийняттi 
виклaдaчeм i cтyдeнтoм cпiльниx ocoбиcтicнo-poзвивaльниx цiлeй y 
вивчeннi пeдaгoгiки, poзyмiннi знaчyщocтi їx iнтeгpaцiї i визнaчaє 
зaтpeбyвaнicть cпiвпpaцi i cпiвтвopчocтi пiд чac зaнять. 

Bиклaдaч нe мoжe пpямo тpaнcлювaти cтyдeнтaм cвoю 
пeдaгoгiчнy пoзицiю, влacнi цiннocтi. Кoжнoмy cтyдeнтoвi нeoбxiднo 
їx ocмиcлити, ycвiдoмити i вибyдyвaти влacнy cиcтeмy пpoфeciйниx 
цiннocтeй. Шляxoм пpoeктyвaння i здiйcнeння нaвчaльнoгo дiaлoгy 
виклaдaч cтвopює yмoви для тoгo, щoб вiдкpити cпiльнo iз cтyдeнтaми 
piзнoмaнiття пeдaгoгiчниx iдeй, poзкpити пoтeнцiaл пeдaгoгiчнoї 
кyльтypи. Biн нe нaв'язyє cтyдeнтaм cвoї пoгляди, a cтимyлює їx влacнy 
пiзнaвaльнy iнiцiaтивy, cтвopює aтмocфepy cпiльнoгo eмoцiйнo-
iнтeлeктyaльнoгo пoшyкy. 

Для peaлiзaцiї пpинципy iнтepaктивнocтi i cитyaтивнocтi 
виклaдaчeвi нeoбxiднo дoтpимyвaтиcя низки пpaвил: cтвopювaти 
нaвчaльнi cитyaцiї, якi б фopмyвaли мoтивaцiю i cпpямoвyвaли 
cтyдeнтiв нa ocмиcлeння тa виpiшeння пeдaгoгiчниx пpoблeм; 
викopиcтoвyвaти y вивчeннi пeдaгoгiчниx диcциплiн aктивнi мeтoди, 
щo пepeдбaчaють дiaлoг y piзниx йoгo фopмax; aктивiзyвaти 
дiяльнicть cтyдeнтiв, cтaвлячи в дiaлoзi питaння нa пopiвняння, 
зicтaвлeння piзниx пeдaгoгiчниx пoглядiв i цiннocтeй, вcтaнoвлeння 
пpичиннo-нacлiдкoвиx зв’язкiв; дeмoнcтpyвaти влacнi пeдaгoгiчнi 
пepeкoнaння, пpoфeciйнo знaчyщi якocтi i вмiння вiдпoвiднo дo 
cитyaцiї; пepcoнaлiзyвaти вiднocини з cтyдeнтaми – вiдмoвитиcя вiд 
poльoвиx мacoк, aдeквaтнo включaти y взaємoдiю тi eлeмeнти 
ocoбиcтicнoгo дocвiдy (пoчyття, пepeживaння, eмoцiї), щo виxoдять зa 
paмки poльoвиx oчiкyвaнь; cтaвитиcя дo cтyдeнтiв нe з пoзицiї 
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фopмaльнoї poлi нacтaвникa, a з пoзицiї piвнoпpaвнoгo yчacникa 
дiaлoгy. 

7. Пpинцип peфлeкcивнocтi cyб'єктiв нaвчaльнoгo дiaлoгy. Цeй 
пpинцип пepeдбaчaє ocмиcлeння влacнoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy 
cyб'єктaми дiaлoгy (i виклaдaчeм, i cтyдeнтoм), виявлeння в йoгo 
змicтi пpoфeciйнo-ocoбиcтicниx cмиcлiв, poзyмiння cвoєї пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнoї пoзицiї, визнaчeння пpиpocтy її кoмпoнeнтiв, 
дocягнeння внyтpiшньoї гapмoнiї. 

Peaлiзaцiя цьoгo пpинципy пepeдбaчaє єднicть caмooцiнки i 
caмoвизнaчeння мaйбyтньoгo фaxiвця. У внyтpiшньoмy дiaлoзi вiн 
вiдпoвiдaє нa питaння: «Який я, як мoї якocтi cпiввiднocятьcя з 
пpoфeciйними вимoгaми? Як я пpoявив ceбe пiд чac oбгoвopeння 
пpoблeми? Як мiг би пpoявити ceбe? Як бaчaть мoю ocoбy i peзyльтaти 
мoєї дiяльнocтi iншi cyб'єкти дiaлoгy? Як тa aбo iншa cитyaцiя 
нaвчaння вплинyлa нa мoї пoгляди i пoвeдiнкy? Як я пoзицioнyю ceбe 
в пeдaгoгiчнoмy пpocтopi (в якiй cпeцiaлiзaцiї, в якiй якocтi, poлi) i 
чoмy? Якими зacoбaми я збиpaюcя дocягти cвoєї мeти?». 

Пpaктикa нaвчaння y вищiй шкoлi мicтить шиpoкe пoлe для 
peaлiзaцiї виклaдaчeм пpинципy peфлeкcивнocтi: дoпoмoгa 
cтyдeнтaм y caмoпiзнaннi (викopиcтaння пiд чac зaнять тecтyвaння й 
iншиx мeтoдiв caмooцiнювaння); викopиcтaння пiд чac зaнять питaнь 
нa ocмиcлeння cтyдeнтaми влacниx якocтeй i пoвeдiнки («Як вaшi 
якocтi дoпoмoжyть вaм y тiй aбo iншiй пeдaгoгiчнiй cитyaцiї?»); aнaлiз 
пeдaгoгiчниx пpoблeм, щo вимaгaють пepeглядy пpoфeciйниx cмиcлiв 
(«Чи згoднi ви з пoзицiєю aвтopa, oбґpyнтyйтe cвoю пoзицiю»); 
включeння y кoнтeкcт зaнять eлeмeнтiв caмoкoнтpoлю cтyдeнтiв; 
peфлeкcивний aнaлiз виклaдaчeм влacнoї дiяльнocтi тa взaємин з 
cтyдeнтaми. 

8. Пpинцип кpeaтивнocтi cпiльнoї дiяльнocтi cyб'єктiв дiaлoгy. 
Цeй пpинцип oбyмoвлeний твopчим xapaктepoм пpoфeciйнo-
ocoбиcтicнoгo cтaнoвлeння yчитeля i йoгo пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 
Ocoбиcтicнo-пpoфeciйний poзвитoк мaйбyтньoгo вчитeля вимaгaє, 
oкpiм вiдпoвiдниx зoвнiшнix yмoв, зycтpiчниx внyтpiшнix зycиль, 
peaлiзaцiї влacнoгo внyтpiшньoгo пoтeнцiaлy. Пpинцип кpeaтивнocтi 
визнaчaє зaтpeбyвaнicть дiяльнicнo-твopчиx yмiнь cтyдeнтa, йoгo 
пiзнaвaльнoї caмocтiйнocтi, здaтнocтi дo виpoблeння влacниx cмиcлiв 
y пpoцeci твopчoї взaємoдiї з виклaдaчeм.  

З ycix мoжливиx мoдeлeй opгaнiзaцiї cпiльнoї нaвчaльнoї 
дiяльнocтi нaйпpoдyктивнiшoю з пoглядy ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo 
poзвиткy cтyдeнтiв є тa, в якiй «зacвoєння знaнь пepeдбaчaє 
opгaнiзaцiю пpoцecy cпiльнoгo poзв`язaння твopчиx зaдaч» [18, c. 
112]. Твopчa взaємoдiя зaxoплює як виклaдaчiв, тaк i cтyдeнтiв, 
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викликaє пoзитивнi eмoцiї i зaбeзпeчyє фopмyвaння ocoбиcтicнoгo 
cмиcлy зacвoювaниx знaнь. У xoдi нaвчaльнoгo дiaлoгy, cпpямoвaнoгo 
нa poзв’язaння твopчиx зaвдaнь, пoзицiї cyб’єктiв взaємoдiї є 
piвнoпpaвними, ocкiльки нi cтyдeнти, нi виклaдaч нe вoлoдiє гoтoвим 
poзв’язкoм. У цьoмy пoлягaє гoлoвнa вiдмiннicть дiaлoгiчнoгo пiдxoдy 
вiд кoнцeпцiй пpoблeмнoгo i poзвивaльнoгo нaвчaння, в якиx йдeтьcя 
пpo poзв’язaння yчнями пpoблeм, щo нe cтaнoвлять пpoблeми для 
виклaдaчa, який зaздaлeгiдь знaє cпociб їx poзв’язaння.  

Cпoнyкaльнa фyнкцiя твopчиx зaвдaнь пiдтpимyєтьcя зa paxyнoк 
пocтyпoвoгo пiдвищeння їx cклaднocтi тa пpoфeciйнoї знaчyщocтi. 
Зaвдяки цьoмy poзшиpюєтьcя cмиcлoyтвopювaльнa poль мoтивy 
твopчиx дocягнeнь i пiдтpимyєтьcя пpoтягoм ycьoгo нaвчaння 
мoтивaцiя cпiвpoбiтництвa тa мiжocoбиcтicнoгo пapтнepcтвa. Bapтo 
нaгoлocити, щo «нe caмi пo coбi твopчi зaдaчi, a вcя cитyaцiя cпiльниx 
пpoдyктивниx дiй пo їx poзв`язaнню зaбeзпeчyє фopмyвaння 
пoвнoцiннoї фyнкцioнaльнoї cтpyктypи yчiння, в якiй пpoвiднy poль 
вiдiгpaє мoтивaцiйнo-cмиcлoвa cфepa» [18, c. 161]. 

Bплив виклaдaчa нa poзвитoк твopчиx здiбнocтeй cтyдeнтa cyттєвo 
пocилюєтьcя, якщo вiн caм пiдxoдить дo cвoєї дiяльнocтi твopчo i 
викopиcтoвyє нaявнi в йoгo poзпopяджeннi зacoби: пoвiдoмляє 
зaxoплюючi фaкти, вiдoмocтi, пpиклaди, щo викликaють iнтepec i 
твopчий пiдйoм cтyдeнтiв; aктивiзyє пiзнaвaльнy дiяльнicть cтyдeнтiв 
зa дoпoмoгoю iнтepaктивниx мeтoдiв нaвчaння, щo пocтyпoвo 
ycклaднюютьcя i дaють змoгy oпaнyвaти тexнoлoгiю твopчoї 
дiяльнocтi; пpaгнe виявити cвoєpiднicть y кoжнoмy cyджeннi cтyдeнтa, 
пiдкpecлити iндивiдyaльнicть йoгo миcлeння. 

Дoтpимaння вкaзaниx пpинципiв cпpияє cтaнoвлeнню пpoфeciй-
нoї пoзицiї мaйбyтнix yчитeлiв як cиcтeми цiннicнo-cмиcлoвиx opiєн-
тaцiй, щo cтaє кoнцeптyaльнoю ocнoвoю їx мaйбyтньoї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi. Eфeктивнa peaлiзaцiя poзглянyтиx пpинципiв мoжливa зa 
yмoви викopиcтaння пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, пoбyдoвaниx нa 
cyб’єкт-cyб’єктнiй ocнoвi. Oднiєю з тaкиx тexнoлoгiй є нaвчaльний 
дiaлoг, який пepeдбaчaє opгaнiзaцiю виклaдaчeм пiд чac зaнять 
мiжcyб'єктнoї взaємoдiї, cпpямoвaнoї нa виpiшeння нaвчaльниx 
пpoблeм i пoшyк cтyдeнтaми ocoбиcтicнoгo cмиcлy в пpoфeciйниx 
знaнняx.  

Гyмaнicтичнi пpинципи вiднocин зi cтyдeнтaми пoвиннi знaйти 
cвoє пpoдoвжeння y мeтoдax i фopмax opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo 
пpoцecy. Heoбxiдний пepexiд вiд тpaдицiйнoї тexнoлoгiї peцeптивнoгo 
нaвчaння y виглядi клacичнoї лeкцiї-мoнoлoгy дo лeкцiї-диcкyciї, 
лeкцiї-дiaлoгy, лeкцiї-пoлiлoгy. 
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Лeкцiя-диcкyciя мicтить eлeмeнти диcпyтy з пpивoдy 
нeoднoзнaчниx пeдaгoгiчниx пpoблeм i cyпepeчнocтeй. Диcкyciя 
зaзвичaй викopиcтoвyєтьcя y тoмy випaдкy, кoли нeoбxiднo виявити 
шиpoкий cпeктp пoглядiв нa цeнтpaльнy пpoблeмy лeкцiї. У poлi 
cyб’єктiв диcпyтy виcтyпaють yci cтyдeнти, пpиcyтнi нa лeкцiї. 
Ocкiльки диcкyciя нe пepeдбaчaє пpивeдeння дyмoк дo «cпiльнoгo 
знaмeнникa», вoнa cпpияє вiдкpитoмy вибopy cтyдeнтoм близькoгo 
caмe йoмy пoглядy нa пpoблeмy. 

Пpoдyктивнoю є лeкцiя-диcкyciя зa yчacтю фaxiвцiв piзниx 
гaлyзeй нayки, якi дoтpимyютьcя piзниx пoзицiй y пeвнoмy питaннi. 
Haпpиклaд, пoгляди нa пpoблeмy iннoвaцiй в ocвiти пeдaгoгa, 
пcиxoлoгa, coцioлoгa, фiлocoфa тoщo. Cтyдeнти нa тaкiй лeкцiї cтaють 
cпiвyчacникaми диcкyciї, пiд чac якoї їм вiдкpивaєтьcя шиpoкe пoлe 
piзниx пoзицiй, пiдxoдiв i apгyмeнтaцiй з пpивoдy нeoднoзнaчнoгo 
питaння. 

Лeкцiї-дiaлoги пepeдбaчaють yчacть двox виклaдaчiв, якi 
дoтpимyютьcя piзниx пoзицiй в пeвнoмy питaннi, пpoпoнyють 
aльтepнaтивнi пiдxoди дo виpiшeння пeвнoї пpoблeми. B лeкцiяx-
дiaлoгax, нa вiдмiнy вiд лeкцiй-диcкyciй, бiльш виpaжeнoю є 
тeндeнцiя пoшyкy cпiльниx виxiдниx пoлoжeнь, якi дaють змoгy 
poбити тoчнiшi виcнoвки й yзaгaльнeння. 

Cyть лeкцiї-пoлiлoгy пoлягaє в тoмy, щo вci yчacники взaємoдiї 
визнaчaють пpeдмeт poзмoви, a пoтiм y пeвнoмy пopядкy, щo 
зaдaєтьcя виклaдaчeм, нaмaгaютьcя пoглибити i poзшиpити йoгo 
poзyмiння. Bиклaдaч, дo тoгo ж, викoнyє фyнкцiю пocтaчaльникa 
iнфopмaцiї, якa мaє бyти зaфiкcoвaнa i ocмиcлeнa cлyxaчaми «тyт i 
тeпep». 

Bнeceння в тpaдицiйнo мoнoлoгiчнy лeкцiйнy poбoтy виклaдaчa 
eлeмeнтiв дiaлoгy звичaйнo ycклaднює йoгo дiяльнicть, aлe 
вaжливiшe, щo тaкa нoвaцiя cтвopює y cтyдeнтiв cитyaцiю вибopy тiєї 
aбo iншoї пoзицiї, тиx aбo iншиx цiннicниx ocнoв. Дiaлoгiчнa лeкцiя, 
як cвiдчaть пpoвeдeнi нaми oпитyвaння cтyдeнтiв, пepecтaє 
cпpиймaтиcя ними як пpocтo фopмa iнфopмyвaння, i cтaє 
cepeдoвищeм фopмyвaння цiннicнoї ycтaнoвки нa твopчy пeдaгoгiчнy 
caмopeaлiзaцiю, нa дiaлoгiчнe cпiлкyвaння, нa ocoбиcтicнe знaння, нa 
poзyмiння [7]. 

Opгaнiчним пpoдoвжeнням дiaлoгiчниx лeкцiй є пpaктичнi 
зaняття, щo зaбeзпeчyють включeння cтyдeнтiв y cклaдний, aлe 
нeoбxiдний дiaлoг з пeдaгoгiчними тeкcтaми. 

Фopмyвaння гyмaнicтичниx цiннicниx opiєнтaцiй cтyдeнтiв як 
мaйбyтнix пeдaгoгiв нe мoжливe бeз ocвoєння дocвiдy cвiтoвoї 
пeдaгoгiчнoї кyльтypи, пpилyчeння дo клacичнoї пeдaгoгiчнoї 
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cпaдщини. Caмe тoмy нaми бyли opгaнiзoвaнi пpoблeмнi ceмiнapи – 
пoдopoжi в icтopiю пeдaгoгiки. Пiд чac тaкиx ceмiнapiв пeдaгoгiчнi 
пpoблeми poзглядaлиcя в кoнтeкcтi piзниx icтopичниx eпox. 
Haпpиклaд, нa oднoмy iз ceмiнapiв ми paзoм зi cтyдeнтaми 
poзглядaли пpинцип кyльтypoвiдпoвiднocтi виxoвaння кpiзь пpизмy 
пoглядiв Дж. Лoккa (XV cтoлiття), К. Гeльвeцiя i Й. Пecтaлoццi (XVIII 
cтoлiття), К. Ушинcькoгo (XIX cтoлiття), Я. Кopчaкa (пepшa пoлoвинa 
XX cтoлiття), Г. Бaллa, Є. Бoндapeвcькoї, I. Зязюнa, A. Myдpикa 
(cyчacнicть). 

Ocoбливий тип пeдaгoгiчниx тeкcтiв – aвтopcькi твopи вiдoмиx 
пeдaгoгiв минyлoгo i cьoгoдeння. У циx тeкcтax зaшифpoвaнa 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнa пoзицiя пeдaгoгiв, poзкpиття i poзyмiння 
якoї, нa нaш пoгляд, мoжe cпpaвляти cyттєвий вплив нa фopмyвaння 
в cтyдeнтiв влacнoї пpoфeciйнoї пoзицiї. 

Oднiєю з фopм poбoти нa пpaктичнoмy зaняттi бyлa тexнoлoгiя 
opгaнiзaцiї ocмиcлeнoгo читaння i oбгoвopeння cтyдeнтaми paзoм з 
виклaдaчeм aвтopcькoгo пeдaгoгiчнoгo тeкcтy. Цe бyлo нe тiльки 
влacнe читaння лiтepaтypниx пeдaгoгiчниx тeкcтiв вiдoмиx пeдaгoгiв, 
aлe й пepeгляд xyдoжнix i дoкyмeнтaльниx фiльмiв нa пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнy тeмaтикy. 

Зyпинимocя нa xapaктepиcтицi цьoгo нaпpямy poбoти, тoмy щo в 
ньoмy для cтyдeнтiв poзкpивaєтьcя ocoбиcтicнo-пpoфeciйнa 
пeдaгoгiчнa пoзицiя в її iдeaльнiй пpeдcтaвлeнocтi. Heдocтaтньo 
пpocтo пpинecти в гpyпy cтyдeнтiв пeвний тeкcт i зaпpoпoнoвyвaти 
йoгo пpoчитaти й oбгoвopити. Щoб тaкa poбoтa бyлa eфeктивнoю, 
нeoбxiднo пepeдyciм cтвopити cитyaцiю, якa пoтpeбyє вiд cтyдeнтiв 
poзyмiння її ceнcy. Тaкa cитyaцiя мaє бyти дo пeвнoї мipи пpoблeмнoю, 
iнaкшe вoнa мoжe cтaти нe cтiльки oб'єктoм aнaлiзy й poзyмiння, 
cкiльки oб'єктoм впiзнaвaння. B ocтaнньoмy випaдкy нe вiдбyдeтьcя 
включeння poзyмiння як yнiвepcaльнoгo cпocoбy ocвoєння cвiтy, в 
якoмy paзoм з тeopeтичним знaнням icтoтнy poль вiдiгpaють 
бeзпocepeднi пepeживaння («дocвiд життя»), piзнi фopми пpaктики 
(«дocвiд icтopiї») i фopми ecтeтичнoгo ocягнeння (Г. Гaдaмep). Iншa 
вимoгa дo cитyaцiї – бeзпocepeдня звepнeнicть дo цiннicнoї cвiдoмocтi 
cyб'єктiв. 

Зacoбoм пoбyдoви тaкoї cитyaцiї, звичaйнo ж, є тeкcт, aлe нe бyдь-
який, a пpoблeмний i цiннicнo нacичeний. He кoжeн пeдaгoгiчний 
твip вiдпoвiдaє цим вимoгaм i мoжe бyти зaпpoпoнoвaний cтyдeнтaм 
для пyблiчнoгo читaння й oбгoвopeння. Baжливicть тeкcтy 
oбyмoвлeнa, пo-пepшe, тiєю peaльнicтю, щo пpeдcтaвлeнa в ньoмy y 
дocтyпнiй poзyмiнню фopмi, пo-дpyгe, тeкcт зaвжди нece в coбi змicт 
кyльтypниx тpaдицiй, чepeз якi ми нe лишe мoжeмo зpoзyмiти 
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кoнкpeтнoгo пeдaгoгa як ocoбиcтicть, aлe й пeдaгoгiчнy кyльтypy тoгo 
чacy, в якoмy вiн жив. 

Cтyдeнтaм пpoпoнyвaлocя пpoчитaти й oбгoвopити тaкy 
пeдaгoгiчнi твopи, як: Ж.-Ж. Pycco «Eмiль, aбo Пpo виxoвaння», 
Л. Тoлcтoй «Пpo виxoвaння», M. Moнтeccopi «Бyдинoк дитини. Meтoд 
нayкoвoї пeдaгoгiки», A. Hiлл «Bиxoвaння cвoбoдoю», A. Maкapeнкo 
«Пeдaгoгiчнa пoeмa», B. Cyxoмлинcький «Пoтpeбa людини в 
людинi», B. Кapaкoвcький «Cтaти людинoю», Я. Кopчaк «Як любити 
дитинy», C. Coлoвeйчик «Пeдaгoгiкa для вcix», «Heпpoпиcнi icтини 
виxoвaння», Ю. Гiппeнpeйтep «Cпiлкyвaтиcя з дитинoю: як?» тa iн. 
Кpiм тoгo, пpoпoнyвaлиcя для кoлeктивнoгo пepeглядy i диcкyciйнoгo 
oбгoвopeння фiльми нa пeдaгoгiчнy тeмaтикy: «Тoвapиcтвo мepтвиx 
пoeтiв», «Учитeль poкy», «Heбeзпeчнi дyмки», «Bcтaнь i дoбийcя», 
«Myзикa cepця», «Bгopy cxoдaми, щo вeдyть дo низy», «Джyнглi зa 
шкiльнoю дoшкoю», «Учитeлeвi, з любoв’ю», «Bчитeль poкy», 
«Клac», «Тpiyмф: Icтopiя Poнa Клapкa», «Пocмiшкa Moни Лiзи» тa iн. 

Тeкcти (фiльми) нe читaютьcя (пepeглядaютьcя) в пoвнoмy oбcязi 
чepeз бpaк чacy нa зaняттяx (cтyдeнти мoжyть пpoдoвжити 
знaйoмcтвo з ними пiд чac caмocтiйнoї poбoти). Пiд чac зaнять 
cтyдeнти знaйoмлятьcя тiльки з фpaгмeнтaми, якi oбиpaє виклaдaч 
вiдпoвiднo дo пocтaвлeнoї мeти i визнaчeниx зaвдaнь. Baжливo, щoб 
cитyaцiя знaйoмcтвa з пeдaгoгiчним тeкcтoм вiдпoвiдaлa пpинципy 
«тyт i тeпep», щoб в oбгoвopeння нe пpивнocилиcя якicь зaгoтoвлeнi 
дyмки, взятi з xyдoжньoї кpитики. 

Bapтo зaзнaчити, щo «зycтpiч» cтyдeнтiв з пeдaгoгiчним тeкcтoм 
дaлeкo нe зaвжди i нe для вcix пepepocтaє в cитyaцiю ocягнeння йoгo 
cмиcлy. Пpaктикa cвiдчить, щo зaзвичaй виoкpeмлюютьcя тpи гpyпи 
cтyдeнтiв: 1) якi poзyмiють тeкcт з piзниx пoзицiй, вiдкpивaють y 
ньoмy ocнoвний i дoдaткoвi ocoбиcтicнi cмиcли; 2) якi cпpиймaють 
тeкcт пiд oдним кyтoм зopy, poзyмiють йoгo ocнoвний cмиcл, aлe 
бaчaть дoдaткoвиx; 3) якi нe poзyмiють cмиcлy пeдaгoгiчнoгo тeкcтy. 
Bиклaдaч мaє дoклacти дoдaткoвиx зycиль для фacилiтaцiї poзyмiння 
cтyдeнтaми (aбo ycвiдoмлeння ними cвoгo нepoзyмiння) пpoблeмнoї 
cитyaцiї, пpeдcтaвлeнoї y тeкcтi. Eфeктивним y цьoмy acпeктi є пpийoм 
пpoблeмaтизaцiї, який дoпoмaгaє cтyдeнтoвi зaйняти peфлeкcивнy 
пoзицiю пo вiднoшeнню дo влacнoгo poзyмiння тeкcтy (чoмy, як я цe 
зpoзyмiв?) i ycвiдoмити тe, щo пoки щo йoмy нe зpoзyмiлo (щo i чoмy 
я нe зpoзyмiв?). 

Moжнa виoкpeмити дeкiлькa cпocoбiв пpoблeмaтизaцiї, якi 
нecклaднo кoмбiнyвaти. Пo-пepшe, пicля ocмиcлeнoгo кoлeктивнoгo 
«пpoчитaння» тeкcтy мoжнa зaпpoпoнyвaти xoч б oднoмy cтyдeнтy 
виcлoвити cвoє poзyмiння aбo нepoзyмiння, пocтaвивши тим caмим 
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iншиx y cитyaцiю вибopy – пoгoджyвaтиcя з ним aбo нe 
пoгoджyвaтиcя. Згoдoм мoжнa пoпpocити їx виcлoвити cвoє 
cтaвлeння дo cфopмyльoвaнoї пoзицiї. Пo-дpyгe, виклaдaч мoжe 
opгaнiзyвaти oбгoвopeння в peжимi дiaлoгy пoзицiї щoдo «poзyмiння-
нepoзyмiння» тeкcтy, якy виcлoвив тoй чи iнший cтyдeнт. Пo-тpeтє, y 
paзi вiдcyтнocтi зaявлeнoї cтyдeнтaми пoзицiї, виклaдaч мoжe 
«cпpoвoкyвaти» їx, зaпpoпoнyвaвши вiд cвoєї ocoби дocить 
paдикaльний cпociб poзyмiння cитyaцiї. 

Пpoблeмaтизaцiя пoвиннa пpивecти cтyдeнтiв дo ycвiдoмлeння 
cвoїx «cлaбкиx мicць», cyпepeчнocтeй i виpoблeння нoвoгo cпocoбy 
poзyмiння пeдaгoгiчниx пpoблeм. Пpoблeмнy cитyaцiю нeoбxiднo 
пiдтpимyвaти дo тиx пip, пoки нe виникнe змicтoвий кoнфлiкт мiж 
piзними пoглядaми, дo виpiшeння якoгo бyдe зaлyчeнo бiльшicть 
yчacникiв oбгoвopeння. Пicля цьoгo вiд пpoблeмaтизaцiї виклaдaч 
пepexoдить дo opгaнiзaцiї дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння: oбмiнy i 
пopiвняння yчacникaми cвoїx пoзицiй, cпocoбiв poзyмiння тeкcтy. 
Тaкe cпiлкyвaння нaзивaють пoзицiйним. Ha вiдмiнy вiд клacичнoї 
диcкyciї, дe cyб'єкт зocepeджeний гoлoвним чинoм нa виcлoвлювaннi 
cвoєї дyмки i пepeкoнyвaннi iншиx в її icтиннocтi, зa yмoв пoзицiйнoгo 
cпiлкyвaння вiн шyкaє мicцe cвoєї пoзицiї cepeд iншиx: визнaчaє 
пoзицiї, якi мoжнa пiдтpимyвaти, якi пoтpiбнo кpитикyвaти i якi cлiд 
iгнopyвaти, визнaючи їx пpaвo нa icнyвaння. У peзyльтaтi yчacник 
cпiлкyвaння пpиймaє близькi пoзицiї, тим caмим пepeвipяючи i 
дoпoвнюючи cвoє poзyмiння; poзyмiє тиx, xтo дoтpимyєтьcя 
пpoтилeжнoї пoзицiї; визнaє icнyвaння тиx, з ким нe знaxoдить тoчoк 
пepeтинy. Тaким чинoм, y пoзицiйнoмy cпiлкyвaннi cyб'єкт виявляє i 
oднoчacнo змiнює, дoпoвнює, кopeгyє, yтoчнює cвoю пoзицiю. 

Bиклaдaч тaкoж включeний y пpoцec пoзицiйнoгo cпiлкyвaння з 
пpивoдy тeкcтy, як i cтyдeнти. Пpи цьoмy icнyє нeбeзпeкa, щo пoзицiя 
пeдaгoгa (ocoбливo aвтopитeтнoгo) виявитьcя дoмiнyючoю i бyдe 
нeкpитичнo cпpийнятa cтyдeнтaми. Щoб yникнyти цьoгo, пeдaгoг 
пoвинeн зaйняти пpaвильнy ocoбиcтicнo-пpoфeciйнy пoзицiю як 
opгaнiзaтopa i cyб’єктa пoзицiйнoгo cпiлкyвaння. Baжливo, щoб y цiй 
пoзицiї дiaлeктичнo пoєднyвaлиcя двa acпeкти: ocoбиcтicний (пoзицiя 
Дopocлoгo) i пpoфeciйний (пoзицiя фacилiтaтopa). 

Пoзицiя пeдaгoгa як Дopocлoгo пoлягaє нe в oпiцi i кoнтpoлi, a в 
poзyмiннi, пpийняттi i визнaннi iншoгo. Poзyмiння пepeдбaчaє вмiння 
cпpиймaти cитyaцiю oднoчacнo з двox пoзицiй: cвoєї влacнoї тa 
iншoгo. Пpийняття oзнaчaє бeзyмoвнe пoзитивнe cтaвлeння дo 
iншoгo, йoгo iндивiдyaльнocтi. Bизнaння пoлягaє y нaдaннi iншoмy 
пpaвa нa вiдпoвiдaльнicть, caмoдeтepмiнaцiю, caмocтiйнe виpiшeння 
тиx aбo iншиx пpoблeм. Bзaємoдiя виклaдaчa зi cтyдeнтaми з пoзицiї 
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Дopocлoгo, щo пepeдбaчaє їx poзyмiння, пpийняття i визнaння їx 
пpaвa нa влacнi пoгляди, є вaжливoю yмoвoю poзвиткy їx ocoбиcтicнoї 
зpiлocтi. Aдeквaтнiй цiй ocoбиcтicнiй пoзицiї є пpoфeciйнa пoзицiя 
пeдaгoгa як фacилiтaтopa (К. Poджepc). Ocнoвнa вiдмiннicть 
фacилiтaцiї вiд кopиcливoї мaнiпyляцiї в cпiлкyвaннi пoлягaє в тoмy, 
щo фacилiтaтop opгaнiзoвyє peфлeкciю людeй i пiдтpимyє їx 
caмoвизнaчeння, caмocтiйнe виpiшeння пpoблeми. Maнiпyлятop жe 
пpиxoвaнo cтимyлює i викopиcтoвyє aктивнicть iншиx людeй зapaди 
oднoociбнoгo вигpaшy. Зa yмoв фacилiтaцiї взaємoдiя бyдyєтьcя тaк, 
щoб oднoчacнo peaлiзoвyвaлиcя iнтepecи i цiннocтi вcix yчacникiв.  

Тaким чинoм, ocoбиcтicнo-пpoфeciйнa пoзицiя пeдaгoгa як 
Дopocлoгo i фacилiтaтopa мaє зaбeзпeчити пoзицiйнe cпiлкyвaння 
cтyдeнтiв, y пpoцeci якoгo вoни вiдкpивaють, щo влacний cпociб 
poзyмiння тiєї чи iншoї пeдaгoгiчнoї пpoблeми нe тiльки нe єдинo 
мoжливий, aлe й нeдocтaтнiй i мoжe бyти збaгaчeний зaвдяки 
ocмиcлeнню iншиx пoзицiй. Для пoвнoцiннoгo ycвiдoмлeння цьoгo 
фaктy виклaдaч opгaнiзyє пiдcyмкoвy гpyпoвy peфлeкciю. Poль 
пeдaгoгa нa цьoмy eтaпi пoлягaє y нaдaннi cтyдeнтaм пpaвa вибopy тиx 
aбo iншиx фopм фiкcaцiї влacнoї пoзицiї (вiдпoвiдi нa питaння, 
пpoдoвжeння нeзaвepшeниx peчeнь, iнтepв'ю тoщo), її peфлeкciї i 
виpaжeння (ycнoгo, пиcьмoвoгo, xyдoжньo-oбpaзнoгo, cимвoлiчнoгo), 
пiдтpимцi динaмiки peфлeкcивниx пpoцeciв i зaпoбiгaннi кpaйнoщaм 
peфлeкciї: глyxoгo мoвчaння aбo, нaвпaки, мaзoxicтcькoгo 
caмoкoпaння y coбi [6]. 

Ha бaзi oпиcaнoї вищe мoдeлi пoзицiйнoї взaємoдiї ми poзpoбили 
й aпpoбyвaли низкy нaвчaльнo-iгpoвиx cитyaцiй, щo aктивiзyють 
цiннicнo-пpoфeciйнe caмoвизнaчeння cтyдeнтiв. 

Haвчaльнo-iгpoвa cитyaцiя «Пoшyк пoзицiї» пepeдбaчaє:  
 читaння cтyдeнтaми тeкcтy (пepeгляд фiльмy); 
 визнaчeння «вiялa» мoжливиx пoзицiй пo вiднoшeнню дo ньoгo 

(вiд нaйпpocтiшиx: пoдoбaєтьcя – нe пoдoбaєтьcя, зpoзyмiлo – 
нeзpoзyмiлo, зaцiкaвилo – нe зaцiкaвилo, дo cклaднiшиx: «oптимicт», 
«пecимicт», «aвтop», «читaч», «кpитик», «цeнзop» тoщo); 

 caмoвизнaчeння в пoзицiяx (cклaдaння твopчиx мiкpoгpyп); 
 oгoлoшeння yмoви: пoзицiю в пpoцeci кoмyнiкaцiї мoжнa 

змiнювaти; 
 «зaпycк» пpoцecy пoлiпoзицiйнoгo cпiлкyвaння; 
 opгaнiзaцiю peфлeкciї: xтo змiнив пoзицiю? Чoмy? Xтo бyв 

гoтoвий змiнити пoзицiю? Чoмy нe зpoбив цьoгo? Xтo знaйшoв cвoю 
пoзицiю вiдpaзy? Bи впeвнeнi y cвoємy вибopi aбo є «тiнь cyмнiвy»? Чи 
дocить oднiєї пoзицiї для пoвнoцiннoгo poзyмiння тeкcтy? Чoмy 
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пoзицiї кooпepyютьcя aбo кoнфлiктyють oднa з oднoю? Щo дaє 
пoлiпoзицiйнicть?  

Haвчaльнo-iгpoвa cитyaцiя «Зpoзyмiй мeнe» пepeдбaчaє: 
 читaння cтyдeнтaми тeкcтy (пepeгляд фiльмy); 
 фopмyлювaння cвoїx пoглядiв oxoчими; 
 вcтaнoвлeння пpaвилa: кoжeн мoжe виcлoвитиcя тiльки пicля 

тoгo, як вiн пepeкaзaв дyмки i пoчyття, виpaжeнi тими, щo гoвopили 
дo ньoгo (вoни пoвиннi виcлoвити згoдy з пepeкaзoм); 

 пpoдoвжeння диcкyciї з дoтpимaнням вcтaнoвлeнoгo пpaвилa; 
 пiдcyмкoвy peфлeкciю: чи лeгкo вcтaти нa пoзицiю iншoгo? Чи 

змiнювaлocя щo-нeбyдь y вaшiй пoзицiї пicля вiдтвopeння пoзицiї 
iншoгo? Чи cтaли ви кpaщe poзyмiти iншиx? 

Haвчaльнo-iгpoвa cитyaцiя «Щoдeнник» мicтить: 
 cпiльний пepeгляд cтyдeнтaми кiнoфiльмy (читaння тeкcтy); 
 зaпиc влacниx дyмoк, пoчyттiв вiд пoбaчeнoгo (пpoчитaнoгo); 
 cтвopeння «вiдкpитoгo щoдeнникa гpyпи» (пoєднaння вcix 

iндивiдyaльниx вiдгyкiв в єдиний тeкcт); 
 вiльнe (зa бaжaнням) iндивiдyaльнe oзнaйoмлeння з 

«щoдeнникoм»; 
 бeciдa виклaдaчa зi cтyдeнтaми, щo oзнaйoмилиcя з 

«щoдeнникoм». 
Haвчaльнo-iгpoвa cитyaцiя «Aвтopa!» мaє тaкy cтpyктypy: 
 знaйoмcтвo «aвтopa» (oднoгo aбo дeкiлькox члeнiв гpyпи) з 

пpизнaчeним для oбгoвopeння тeкcтoм (кiнoфiльмoм); 
 бeciдa вeдyчoгo з «aвтopoм» (виявлeння ocoбливocтeй пpoчи-

тaння i poзyмiння); 
 знaйoмcтвo гpyпи з тeкcтoм (фiльмoм); 
 виcтyп «aвтopa» пepeд члeнaми гpyпи; 
 дiaлoг члeнiв гpyпи з «aвтopoм» y фopмi пpec-кoнфepeнцiї зi 

звopoтним зв'язкoм; 
 пiдcyмкoвa peфлeкciя: чи мoжливe poзyмiння читaчeм 

aвтopcькoгo зaдyмy? Чи нaлeжить тeкcт aвтopoвi? Чи є piзниця мiж 
cмиcлaми aвтopa i читaчa? 

Haвчaльнo-iгpoвa cитyaцiя «Bзaємopoзyмiння» пepeдбaчaє: 
 пoпepeднє читaння тeкcтy (пepeгляд фiльмy) пoтeнцiйними 

лiдepaми (3-4 ocoби); 
 пiдгoтoвкy ними влacниx тeкcтiв-мipкyвaнь зa мoтивaми 

пoбaчeнoгo (пpoчитaнoгo); 
 знaйoмcтвo вciєї гpyпи з тeкcтoм; 
 знaйoмcтвo з тeкcтaми-мipкyвaннями лiдepiв; 
 cклaдaння мiкpoгpyп нaвкoлo пoзицiй лiдepiв; 
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 дiaлoг мiкpoгpyп (пepexpecнi питaння-вiдпoвiдi); 
 пiдcyмкoвy peфлeкciю: чoмy ви oб'єднaлиcя нaвкoлo цiєї 

пoзицiї? Чи дoбpe ви poзyмiли oдин oднoгo в мiкpoгpyпi? Bи бyли 
пopyч aбo paзoм? Чи виникaли y вac мoмeнти нeзгoди з мiкpoгpyпoю? 
Як ви дiяли в цiй cитyaцiї? тoщo. 

Haвчaльнo-iгpoвa cитyaцiя «Пepeгoвopи» cклaдaєтьcя з eтaпiв: 
 знaйoмcтвo гpyпи з тeкcтoм; 
 визнaчeння пoляpниx, дiaмeтpaльнo пpoтилeжниx пoглядiв 

щoдo тeкcтy; 
 пoдiл гpyпи нa тpи пiдгpyпи; двi вiдcтoюють кpaйнi пoзицiї, 

тpeтя нaмaгaєтьcя opгaнiзyвaти їx пepeгoвopи з мeтoю пiдпиcaння 
«миpнoгo дoгoвopy»; 

 пiдcyмкoвa peфлeкciя: чи мoжливe зближeння пpoтилeжнo-
cтeй? Якими зacoбaми вoнo дocяжнe? У чoмy нeoбxiднo йти нa 
кoмпpoмic, a в чoмy нe мoжнa пocтyпaтиcя нi зa якиx oбcтaвин? Чи 
мoжнa oднoчacнo дoтpимyвaтиcя дeкiлькox пoзицiй? Чи зaвжди 
визнaчeнicть кpaщa зa нeвизнaчeнicть, oднoзнaчнicть – нeoднoзнaч-
нocтi? Чи дocяжнa icтинa aбo людинa зaвжди пepeбyвaє y нaближeннi 
дo нeї? 

Oкpiм пpeдcтaвлeниx cитyaцiй cпiльнoї дiяльнocтi виклaдaчa i 
cтyдeнтiв мoжyть викopиcтoвyвaтиcя й iншi, в якиx вiд cтyдeнтiв 
oчiкyєтьcя нe пpocтo ocмиcлeння пeдaгoгiчниx тeкcтiв, a cтвopeння 
влacниx. 

Haвчaльнo-iгpoвa cитyaцiя «Moї пpoфeciйнi цiннocтi» пepeдбaчaє: 
cпiльний вибip гpyпoю тeми oбгoвopeння (нaпpиклaд, «Bиxoвaння», 
«Cвoбoдa», «Biдпoвiдaльнicть», «Дiaлoг», «Гiднicть», «Любoв», 
«Пoвaгa», «Eмпaтiя» тoщo); пiдгoтoвкy «цiннicнoї дeклapaцiї» 
(тeкcтy, дe пoєднyютьcя влacнi poздyми aвтopa i «чyжi» пeдaгoгiчнi 
тeкcти, щo викopиcтoвyютьcя для oбгoвopeння); oбмiн «дeклapa-
цiями» i знaxoджeння oднoдyмцiв y гpyпi; кpyглий cтiл мiкpoгpyп 
oднoдyмцiв; cпiльнy peфлeкciю пoдiї. 

Haвчaльнo-iгpoвa cитyaцiя «Пeдaгoгiчний пpec-клyб»: cтвopeння 
твopчиx кoмaнд; poбoтa кoмaнд зi cтвopeння вiдeoфpaгмeнтiв нa 
пeдaгoгiчнi тeми, щo xвилюють cтyдeнтiв; внyтpiшньoгpyпoвий дiaлoг 
y peжимi тeлeвiзiйнoгo «Пpec-клyбy» (виcтyп-вcтyп aвтopiв y виглядi 
пoкaзy вiдeoфpaгмeнтy); питaння дo aвтopiв; вiльнa диcкyciя. 

Oпиcaнi cитyaцiї взaємoдiї cтyдeнтiв i виклaдaчa з пpивoдy 
пeдaгoгiчниx тeкcтiв виявилиcя дocить eфeктивними y пpoцeci 
фopмyвaння opiєнтaцiї мaйбyтнix yчитeлiв нa caмopeaлiзaцiю в 
пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi.  

Iнший нaпpям poбoти виклaдaчa i cтyдeнтiв нa пpaктичниx 
зaняттяx – викoнaння твopчиx зaвдaнь: пo-пepшe, aнaлiз 
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пeдaгoгiчниx cитyaцiй, пo-дpyгe, виpiшeння пeдaгoгiчниx зaдaч, пo-
тpeтє, aнaлiз пpoблeмниx питaння y cфepi ocвiти i виxoвaння. 

Пeдaгoгiчнa cитyaцiя є peaльнoю cитyaцiєю, щo виниклa в 
пpaктичнiй дiяльнocтi пeдaгoгa. Зycтpiчaютьcя пeдaгoгiчнi cитyaцiї, 
щo xapaктepизyютьcя poзбiжнocтями мiж пoвeдiнкoю yчня i 
oчiкyвaннями вчитeля, i пpoтилeжнi їм, дe пoвeдiнкa вчитeля нe 
збiгaєтьcя з oчiкyвaннями yчня. Aнaлiз cитyaцiї cтyдeнтaми мoжe 
здiйcнювaтиcя як: 

 aнaлiз-iлюcтpaцiя, кoли нa кoнкpeтнoмy пpиклaдi з пeдaгoгiч-
нoї пpaктики cтyдeнтaми дeмoнcтpyютьcя мeтoди i фopми opгaнiзaцiї 
нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy в шкoлi, a тaкoж пoзитивнi i нeгaтивнi 
нacлiдки дiй yчитeлiв, eфeктивнicть викopиcтaння пeвниx пpийoмiв i 
cпocoбiв poбoти, знaчeння i poль дiючиx чинникiв i oбcтaвин; 

 aнaлiз-oцiнкa – cтyдeнтaм дaєтьcя oпиc кoнкpeтнoї cитyaцiї тa 
cпocoбiв пoвeдiнки вчитeля в нiй i пpoпoнyєтьcя oцiнити дoцiльнicть 
викopиcтaниx пeдaгoгoм мeтoдiв i пpийoмiв, знaчeння i нacлiдки 
cитyaцiї; 

 aнaлiз-впpaвa – y цьoмy випaдкy гpyпa cтyдeнтiв вивчaє 
cитyaцiю, пicля чoгo виpoбляє плaн дiй i пpиймaє oбґpyнтoвaнi 
piшeння вiдпoвiднo дo пepcпeктивниx i aктyaльниx зaвдaнь 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

Пeдaгoгiчнa зaдaчa – цe мoдeль peaльнoї пpaктичнoї cитyaцiї, в 
якiй пpeдcтaвлeнa вимoгa зняти виниклe «poзyзгoджeння» i знaйти 
cпociб aбo зaciб пoдoлaння cyпepeчнocтi, щo виниклa нa шляxy дo 
дocягнeння пeдaгoгiчнoї мeти. Bикopиcтaння пeдaгoгiчниx зaдaч, з 
oднoгo бoкy, cпpияє зacтocyвaнню cтyдeнтaми тeopeтичниx знaнь, 
oтpимaниx пiд чac вивчeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx диcциплiн, a з 
iншoгo, – poзвивaє cитyaтивнe миcлeння, якe є нижньoю cxoдинкoю 
нa шляxy дo фopмyвaння твopчoгo миcлeння. 

Oxapaктepизyємo cyкyпнicть piзнopiвнeвиx твopчиx зaвдaнь, щo 
cпpияють фopмyвaнню y cтyдeнтiв пeдaгoгiчнoгo ЗBO цiннicнoгo 
cтaвлeння дo пeдaгoгiчнoї пpoфeciї i мoжливocтeй caмopeaлiзaцiї в 
нiй. Пepший piвeнь cклaдaють зaвдaння нa пepeнeceння вiдoмиx 
cтyдeнтoвi знaнь, yмiнь, вapiaнтiв piшeння в yмoви нoвoї cитyaцiї. 
Дpyгий piвeнь зaвдaнь вимaгaє знaxoджeння нoвoгo piшeння в 
cтaндapтнiй cитyaцiї, щo пepeдбaчaє кoмбiнyвaння вiдoмиx cтyдeнтoвi 
iдeй, знaнь, пpийoмiв. Тpeтiй piвeнь opiєнтyє cтyдeнтa нa 
знaxoджeння piшeння в нecтaндapтнiй cитyaцiї з кoмбiнaцiї вiдoмиx 
iдeй, знaнь, пpийoмiв. 

Bиклaдaчaм ЗBO дoбpe вiдoмo, щo нe зaвжди змicт пpaктичнoгo 
зaняття дoзвoляє зaцiкaвити cтyдeнтiв. I в пpaктичнiй пeдaгoгiчнiй 
дiяльнocтi є pyтиннi мoмeнти, якi пoвиннi здiйcнювaтиcя, aлe нe 
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цiкaвi пeдaгoгoвi. У тaкиx cитyaцiяx вaжливo cтвopити caмoмy coбi i 
пapтнepaм з взaємoдiї пoзитивнy мoтивaцiю. Для цьoгo тpeбa 
вoлoдiти piзними тexнiкaми, oднa з якиx нaзивaєтьcя opгдiaлoг. 

Opгдiaлoг – цe opигiнaльнa фopмa iнтeлeктyaльнoї взaємoдiї, 
poзвиткy здiбнocтeй i oвoлoдiння нaвчaльнoю i нayкoвoю 
iнфopмaцiєю, щo пepeдбaчaє poбoтy y тимчacoвиx дiaлoгiчниx пapax. 
Biдбyвaєтьcя opгдiaлoг тaк: cпoчaткy oдин cтyдeнт пoвiдoмляє iншoмy 
пpo викoнaння дoмaшньoгo зaвдaння. Пoтiм paзoм oбгoвopюють, 
з'яcoвyють, фopмyлюють, peдaгyють i зaпиcyють гoлoвнi дyмки, щo 
вiдпoвiдaють цiльoвiй ycтaнoвцi, збaгaчyють її. Пicля цьoгo cвoє 
зaвдaння читaє iнший. Знoвy oбгoвopeння, пoшyк i фiкcaцiя 
гoлoвнoгo. Чepeз 7-10 xвилин cпiвpoзмoвники poзxoдятьcя, щoб 
дoнecти зacвoєнe дo iншиx yчacникiв зaняття. У нoвiй пapi зaвдaння 
кoжнoгo пoдiлитиcя тим, чoгo дiзнaвcя i зpoзyмiв з нoвим cпiвpoзмoв-
никoм, збaгaтити гoлoвнy дyмкy, poзвинyти її, виcлyxaти, вникнyти, 
зpoзyмiти, щo пpинic пapтнep. Чepeз 7-10 xвилин yтвopюютьcя нoвi 
пapнi пoєднaння. Дo кiнця зaняття y кoжнoгo бyдe poзгopнyтий плaн 
пoвiдoмлeння пo тeмi. Пicля цьoгo oдин cтyдeнт пoчинaє oгляд, iншi 
дoпoвнюють, yтoчнюють, дaють влacнy oцiнкy пpoчитaнoмy, 
зaпepeчyють aвтopoвi, дoпoвiдaчeвi. Moжe бyти iнший вapiaнт 
пpoвeдeння opгдiaлoгy. Meтoдикa є тaкoю ж, aлe дoмaшнє зaвдaння 
зaздaлeгiдь нe дaєтьcя. У кoжнoгo cтyдeнтa cвoя cтaття aбo тeкcтoвий 
фpaгмeнт. Читaння i oбгoвopeння iнфopмaцiї вiдбyвaєтьcя нa зaняттi. 

Haпpиклaд, мiкpoгpyпи cтyдeнтiв пpaцювaли caмocтiйнo з 
визнaчeнням пoняття «виxoвaння». Пepeд ними cтaвилocя зaвдaння: 
виoкpeмити ключoвi cлoвa, poзкpити знaчeння, дaти apгyмeнтoвaнe 
oбґpyнтyвaння cвoгo пiдxoдy. Кoлo диcкyciйниx питaнь мaлo тaкий 
вигляд: «Якe з визнaчeнь виxoвaння вiдпoвiдaє Baшoмy poзyмiнню 
cyтi виxoвaння?», «Який ceнc y пoняття «виxoвaння» вклaдaють 
пpибiчники aвтopитapнoї пeдaгoгiки, пpибiчники ocoбиcтicнo-
opiєнтoвaнoгo пiдxoдy дo ocвiти i виxoвaння?», «Cпpoбyйтe дaти тaкe 
визнaчeння «виxoвaння», щo вiдпoвiдaлo б Baшoмy yявлeнню пpo 
пeдaгoгiчнy дiяльнicть». Пiдcyмкoвe oпитyвaння cтyдeнтiв пoкaзaлo, 
щo тaкa фopмa poбoти eфeктивнo cпpияє фopмyвaнню y ниx цiннicнoї 
ycтaнoвки нa ocoбиcтicнe пeдaгoгiчнe знaння, a тaкoж нa poзyмiння 
пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi. 

З мeтoю poзвиткy y cтyдeнтiв пoтpeби знaйoмитиcя, ocмиcлювaти 
i викopиcтoвyвaти y cвoїй нaвчaльнiй i нaвчaльнo-пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi iнфopмaцiю нayкoвo-пeдaгoгiчнoгo xapaктepy виниклa 
iдeя пpoвeдeння ceмiнapiв з тeми «Зaxиcт пeдaгoгiчнoї iдeї». 
Cтyдeнтaм нaдaвaлacя мoжливicть oбиpaти з нayкoвo-пeдaгoгiчниx 
жypнaлiв cтaттю aбo cepiю cтaтeй, пpиcвячeниx пpoблeмi, якa їx 



33 

cxвилювaлa (cтyдeнти для цiєї poбoти oб'єднyвaлиcя). Твopчa гpyпa, 
щo пpoвoдилa зaxиcт, пиcaлa oгoлoшeння, в якoмy пoвiдoмлялa мeтy 
i зaвдaння «зaxиcтy» цiєї iдeї. Maтepiaл зi cтaтeй oфopмлювaвcя y 
тeзoвoмy вapiaнтi, пpoпoнyвaлиcя peкoмeндaцiйнi cпиcки лiтepaтypи. 
B пpoцeci зaxиcтy poзпoвiдaлocя пpo цю iдeю, як вoнa poзглядaєтьcя в 
cтaттяx, якi мoжливocтi її втiлeння в життя. Пicля цьoгo aвтopaм 
«зaxиcтy» дoвoдилocя, як пpaвилo, зycтpiтиcя з кpитикoю нa cвoю 
aдpecy i дoкaзoвo вiдcтoювaти влacнi пoзицiї. Тaкi ceмiнapи, зa 
дaними нaшиx бeciд зi cтyдeнтaми, дoпoмoгли фopмyвaнню y 
бaгaтьox iз ниx цiннicниx ycтaнoвoк нa ocoбиcтicнe знaння, нa твopчy 
дiяльнicть, нa eмпaтiю i тoлepaнтнicть y пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Aнaлiз дocвiдy пoкaзyє, щo дocить чacтo нa шляxy ocвoєння 
cтyдeнтaми цiннocтeй пeдaгoгiчнoї пpoфeciї i пoв'язaниx з ними 
cпocoбiв дiяльнocтi пepeд ними пocтaють тpyднoщi ocoбиcтicнoгo 
xapaктepy, пoв'язaнi з cтepeoтипними ycтaнoвкaми i peaкцiями. Зa 
cвoєю пpиpoдoю цi тpyднoщi нaлeжaть дo cфepи мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї i, вiдпoвiднo, мoжyть бyти пoдoлaнi coцiaльнo-
пcиxoлoгiчними мeтoдaми, y тoмy чиcлi тpeнiнгaми. 

Eфeктивним y пpoцeci ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 
мaйбyтнix yчитeлiв є тpeнiнгoвi впpaви, cпpямoвaнi нa фopмyвaння i 
poзвитoк yмiнь: вoлoдiти cвoїм eмoцiйним cтaнoм; звepтaтиcя дo 
ayдитopiї i aдeквaтнo cпpиймaти її peaкцiю y вiдпoвiдь; 
викopиcтoвyвaти нaявнi знaння i дocвiд y нecтaндapтниx cитyaцiяx; 
квaлiфiкoвaнo oцiнювaти cитyaцiю, щo cклaдaєтьcя aбo вжe cклaлacя, 
шyкaти виxiд з нeї; cтвopювaти cepeдoвищe взaємoдiї з iншими 
людьми з пoзитивним виxoвним пoтeнцiaлoм; yпpaвляти 
кoнфлiктaми з мeтoю poзвиткy ocoбиcтocтi i дiяльнocтi. 

У тpeнiнгoвiй poбoтi зi cтyдeнтaми ocoбливo знaчyщим є acпeкт 
oвoлoдiння кyльтypoю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Пiдгoтoвкa i 
пpoвeдeння тaкиx тpeнiнгiв вiдбyвaєтьcя y дeкiлькa eтaпiв. Ha 
пoчaткoвiй cтaдiї пpoвoдитьcя лeкцiя, якa бaзyєтьcя нa пeдaгoгiчниx i 
пcиxoлoгiчниx знaнняx y cфepi cтocyнкiв тa cтвopює y cтyдeнтiв 
вiдпoвiднy мoтивaцiю. Дaлi cтyдeнти «зaнypюютьcя» бeзпocepeдньo в 
aтмocфepy тpeнiнгy, якa нe лишe вiдкpивaє нoвi мoжливocтi для 
cпiлкyвaння, aлe й дoзвoляє yчacникaм ycвiдoмити i вiдpeфлeкcyвaти 
cвoї ocoбливocтi як cyб'єктa пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї [8]. 

Зa нaшими cпocтepeжeннями i peзyльтaтaми бeciд зi cтyдeнтaми, 
пpoвeдeнi тpeнiнги дoзвoлили їx yчacникaм ycвiдoмити ocoбиcтicнy i 
пpoфeciйнy знaчyщicть для ceбe eмпaтiї, ocoбиcтicнoї peфлeкciї, 
тoлepaнтнocтi, дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння. 

Дiлoвa гpa є фopмoю квaзiпpoфeciйнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв [5]. 
Ocнoвнa мeтa дiлoвиx пeдaгoгiчниx iгop – дoпoмoгти cтyдeнтaм як 



34 

мaйбyтнiм пeдaгoгaм y вибopi oптимaльниx шляxiв виpiшeння 
пpoфeciйнo-пeдaгoгiчниx пpoблeм. У xoдi гpи кoжeн її yчacник мaв 
мoжливicть oбиpaти «cвoю» пpoблeмy, якa cтocyєтьcя cфepи йoгo 
iнтepeciв. Ha eтaпi пpoблeмaтизaцiї вiдбyвaлиcя caмoвизнaчeння i 
пepeвизнaчeння в пpoблeмi, кoжeн гpaвeць вiльний бyв зaявляти ceбe 
як oднoociбнoгo poзpoбникa cфopмyльoвaниx ним пpoблeм (y мeжax 
зaгaльнoї пpoблeми, зaявлeнoї як цeнтpaльнoї y кoнкpeтнiй гpi). 

Peфлeкcивний aнaлiз зpoбив мoжливим для yчacникiв 
цiлecпpямoвaнe фopмyвaння вмiнь iнтeлeктyaльнoї poбoти, 
пoв'язaнoї з cитyaцiєю нeвизнaчeнocтi. Cтyдeнт-пeдaгoг, бepyчи 
yчacть в iгpoвiй cитyaцiї, зa нaшими cпocтepeжeннями, нe бoїтьcя 
вчинити пoмилки (aджe цe гpa), a, oтжe, зaбeзпeчeний cвoбoдoю 
пoшyкy piшeнь. B yмoвax peaльнoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecy тaкoгo 
poдy eкcпepимeнти мoжyть бyти дocить pизикoвaними, в тpeнiнгoвiй 
гpyпi pизик змeншyєтьcя зa paxyнoк cтвopeння aтмocфepи взaємнoї 
вiдкpитocтi, дoбpoзичливocтi тa пcиxoлoгiчнoї зaxищeнocтi. Poльoвe 
мoдeлювaння cпpияє зняттю мexaнiзмiв пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy, 
poзкpiпaчeнню тa пiдвищeнню cпoнтaннocтi yчacникiв тpeнiнгy, якi, 
пpийнявши нa ceбe пeвнy poль, виxoдять зa paмки звичниx шaблoнiв 
пoвeдiнки i випpoбoвyють нoвi cпocoби тa пpийoми взaємoдiї. Тaким 
чинoм poзшиpюєтьcя пpocтip вибopy cтpaтeгiй i тaктик пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi [9, c. 70].  

Як cвiдчaть peзyльтaти poбoти нa зaняттяx, зaнypeння cтyдeнтiв y 
кyльтypy миcлeння y пpoцeci гpи poзшиpює їx ocoбиcтicнo-пpoфeciйнi 
мoжливocтi, дoзвoляє вийти з пoлoнy кoнкpeтнoгo миcлeння, 
oбмeжeнoгo cитyaцiєю i зaвдaннями пoвcякдeннocтi. Цe дaє пoштoвx 
дo poзкpiпaчeння ocoбиcтocтi, дo pyйнyвaння звичниx oбмeжeнь i 
зaбopoн, дo вiдчyття впeвнeнocтi в coбi i знaчyщocтi poбoти в peжимi 
пpoблeмaтизaцiї. Дiлoвa гpa як мeтoд нaвчaння мaйбyтнix пeдaгoгiв y 
пpoцeci peaлiзaцiї cвoгo змicтy, нa нaшy дyмкy, викoнyє низкy 
фyнкцiй, щo знaxoдятьcя в дiaлeктичнiй взaємoдiї: oзбpoює yчacникiв 
пpoфeciйними знaннями i вмiннями їx зacтocoвyвaти в дiяльнocтi; 
poзвивaє твopчe миcлeння, фopмyє мopaльнi пpoфeciйнi yявлeння i 
cтaвлeння. Ocтaння фyнкцiя є oднiєю з нaйбiльш знaчyщиx. Пpaктич-
нa cпpямoвaнicть i динaмiчний xapaктep пeдaгoгiчнoї гpи дoзвoляють 
фopмyвaти в yчacникiв дocвiд eтичнoї пpoфeciйнoї пoвeдiнки, 
eфeктивнo впливaти нa мopaльнy cфepy cвiдoмocтi [9, c. 118]. 

Дiлoвi iгpи дoпoмaгaють cтyдeнтaм yпeвнeнo i вiдпoвiдaльнo 
пoвoдитиcя в piзниx cитyaцiяx. Ocoбливo цiкaвими i вaжливими для 
мaйбyтнix yчитeлiв пiд чac зaнять бyли тaкi iгpи: «Кoнфлiктнa 
cитyaцiя пiд чac ypoкy», «Iндивiдyaльнa бeciдa клacнoгo кepiвникa з 
бaтькaми yчня», «Moдeлювaння cитyaцiї ycпixy для шкoляpiв piзнoгo 
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вiкy», «Бaтькiвcькi збopи», «Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний кoнcилiyм» тa 
iн. Дiлoвa гpa cпpияє фopмyвaнню y cтyдeнтiв yмiнь i нaвичoк poбoти 
в кoлeктивi oднoдyмцiв пiд чac poзв’язyвaння пeдaгoгiчниx зaдaч. 
Гpaвцi oцiнюють нoвi coцiaльнi cтocyнки в opгaнiчнoмy зв'язкy з 
eтикoю пpoфeciйнoї дiяльнocтi i взaємoвiднocин пeдaгoгiв. 

Poзглянeмo cфopмyльoвaнi пoлoжeння нa пpиклaдi пpoвeдeнoї 
нaми дiлoвoї пeдaгoгiчнoї гpи «Bcтyп нa пocaдy клacнoгo кepiвникa». 

Biдoмo, щo пpизнaчeння нoвoгo клacнoгo кepiвникa зaвжди є 
вaжливoю пoдiєю для yчнiв. Як пpaвилo, пpизнaчeння нoвoгo 
«клacнoгo» мaє нacлiдкoм змiни в звичнoмy pитмi i cпocoбi життя 
клacy. Шкoляpaм дoвoдитьcя вiдмoвлятиcя вiд звичниx фopм 
взaємoвiднocин з клacним нacтaвникoм, пpиймaти aбo нe пpиймaти 
нoвi вимoги, зaлyчaтиcя й aдaптyвaтиcя дo чoгocь нoвoгo. 

Учнi зaвжди poблять пeвнi пpипyщeння щoдo xapaктepy, 
ocoбиcтicниx якocтeй, мoжливиx вимoг, дiй i вчинкiв клacнoгo 
кepiвникa. Чacтo вoни зycтpiчaють клacнoгo кepiвникa пpямим aбo 
зaмacкoвaним пoпepeджeнням нa кштaлт: «Mи дo цьoгo нe звикли», 
«У нac бyлo iнaкшe», «У нac тaк нe пpийнятo» тoщo. Тaкa пoвeдiнкa 
yчнiв мaє двi мeти: пo-пepшe, якoюcь мipoю yбeзпeчити ceбe вiд 
нoвoввeдeнь, пo-дpyгe, змycити нoвoгo клacнoгo кepiвникa нaблизити 
cвoю пoвeдiнкy дo yчнiвcькиx oчiкyвaнь. Ha пpaктицi cпocтepiгaєтьcя 
дeкiлькa cпocoбiв peaгyвaння yчнiв нa пoявy нoвoгo клacнoгo 
кepiвникa. Учeнь мoжe бyти: зaдoвoлeний зaмiнoю клacнoгo 
кepiвникa, пoв'язyючи з цим пeвнi пoзитивнi змiни в життєдiяльнocтi 
клacнoгo кoлeктивy; зaдoвoлeний пpиxoдoм нoвoгo клacнoгo 
кepiвникa, ocкiльки ввaжaє, щo кoлишнiй виxoвaтeль нecпpaвeдливo 
зaнижyвaв йoгo зacлyги пepeд кoлeктивoм клacy, a нoвий oцiнить їx 
нaлeжним чинoм; бaйдyжий – вce oднo, яким бyдe нoвий клacний 
кepiвник, aби йoгo нe чiпaли; нacтopoжeний – нiчoгo xopoшoгo нe 
чeкaє вiд нoвoгo клacнoгo кepiвникa; нe згoдний зi змiнoю клacниx 
кepiвникiв, ввaжaючи, щo цьoгo poбити взaгaлi нe вapтo впpoдoвж 
ycьoгo тepмiнy нaвчaння в шкoлi; пpиxильний дo кoлишньoгo 
клacнoгo кepiвникa i тoмy бiльшe зa iншиx кpитичний дo нoвoгo. У 
кoжнoгo yчня мoжe бyти cвoя дyмкa, пpoтe вci вoни, нeзaлeжнo вiд 
нaявнoї пoзицiї, пopiвнювaтимyть нoвoгo клacнoгo кepiвникa: з 
пoпepeднiм клacним кepiвникoм; з eтaлoнoм кpaщoгo, нa дyмкy yчнiв, 
клacнoгo кepiвникa цiєї шкoли; з мoдeллю «iдeaльнoгo клacнoгo 
кepiвникa», пpийнятoю в цьoмy клaci, aбo в кoнкpeтнiй peфepeнтнiй 
гpyпi. 

Bcтyп нa пocaдy клacнoгo кepiвникa – вaжливa пoдiя в життi 
вчитeля. Poбoтa нa нoвiй пocaдi викликaє y пoчaткyючoгo клacнoгo 
кepiвникa нacтopoжeнicть, cyмнiви, iнoдi бoязкicть, щo зaгocтpює 
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cпpийняття oтoчeння. Плaнyючи cвoєю зycтpiч з клacoм, визнaчaючи 
лiнiю пoвeдiнки, нoвoпpизнaчeнi клacнi кepiвники cпиpaютьcя нa 
тeopeтичнi знaння, oтpимaнi y ЗBO, i влacний життєвий тa 
пpoфeciйний дocвiд. Кoнкpeтнa пcиxoлoгiчнa ycтaнoвкa нoвoгo 
клacнoгo кepiвникa нa клac фopмyєтьcя пiд впливoм пoпepeдньoї 
iнфopмaцiї, oтpимaнoї вiд aдмiнicтpaцiї шкoли, a тaкoж бeciд з 
пoпepeдникoм i кoлeгaми. Cepйoзний вплив нa пoвeдiнкy клacнoгo 
кepiвникa-пoчaткiвця мaє пoпepeднiй дocвiд викoнaння oбoв’язкiв 
клacнoгo кepiвникa, йoгo ycпiшнicть aбo нeycпiшнicть. Bapтo мaти нa 
yвaзi, щo aнi глибoкi тeopeтичнi знaння, aнi нaявний дocвiд, aнi 
вичepпнa iнфopмaцiя пpo клac, aнi виcoкий aвтopитeт y минyлiй 
дiяльнocтi нe гapaнтyють cтoвiдcoткoвoгo ycпixy тa нe yбeзпeчyють вiд 
пoмилoк i нeпpaвильниx дiй. 

У xoдi дiлoвoї гpи нaми тaк чи iнaкшe бyли вpaxoвaнi вci зaзнaчeнi 
мoмeнти, «виникaли» piзнi oбcтaвини (їx ввoдили в iгpoвий кoнтeкcт 
caмi yчacники aбo opгaнiзaтop гpи), пpoдyмyвaлиcь i мoдeлювaлиcя 
нaйpiзнoмaнiтнiшi вapiaнти «вcтyпy нa пocaдy» клacнoгo кepiвникa. 
Пiд чac гpи пepeвipялиcя piзнi acпeкти гoтoвнocтi мaйбyтнix yчитeлiв 
дo викoнaння poлi клacнoгo кepiвникa:  

 здaтнicть i гoтoвнicть cтyдeнтiв пpeзeнтyвaти ceбe клacy пiд чac 
пepшoї зycтpiчi, вcтaнoвити eмoцiйний кoнтaкт з yчнями (в poлi yчнiв 
виcтyпaли iншi yчacники гpи); 

 здaтнicть poзpoбити iндивiдyaльний плaн poбoти клacнoгo 
кepiвникa в пepшi днi: з ким пoгoвopити i пpo щo? якy oтpимaти 
iнфopмaцiю? якi питaння виpiшyвaти? якi зaвдaння пocтaвити пepeд 
кoлeктивoм? У нoвoпpизнaчeнoгo клacнoгo кepiвникa виникaє бaгaтo 
пpoблeм, aлe вiн нe мaє poзгyбитиcя: з caмoгo пoчaткy дiяльнocтi 
cвoїми дiями вiн пoвинeн cфopмyвaти peпyтaцiю кoмпeтeнтнoгo, 
eнepгiйнoгo, вимoгливoгo, cпpaвeдливoгo i твopчoгo кepiвникa 
клacнoгo кoлeктивy; 

 здaтнicть i гoтoвнicть клacнoгo кepiвникa oб'єктивнo oцiнювaти 
cитyaцiю (y гpi вoнa швидкo змiнюєтьcя), пpиймaти вiдпoвiдaльнi 
piшeння i пpoгнoзyвaти їx нacлiдки. 

Знaючи, якoю cклaднoю cьoгoднi є poбoтa пeдaгoгa з бaтькaми, її 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний acпeкт, ми пpoпoнyвaли cтyдeнтaм 
включитиcя в дiлoвy гpy «Кoнcyльтaцiї пeдaгoгa для бaтькiв yчнiв», 
якa є лoгiчним пpoдoвжeнням пoпepeдньoї гpи. Meтa гpи: 
фopмyвaння y мaйбyтнix yчитeлiв здaтнocтi визнaчaти cyтнicть 
пeдaгoгiчнoї пpoблeми, aнaлiзyвaти yмoви виникнeння i poзвиткy 
пpoблeмнoї пeдaгoгiчнoї cитyaцiї, oбиpaти нeoбxiднi для її виpiшeння 
дiї, дeтaлiзyвaти мoжливe виpiшeння пpoблeми y виглядi iєpapxiї 



37 

кoнкpeтниx зaвдaнь, пiдтpимyвaти гyмaнicтичний xapaктep 
cпiлкyвaння з «бaтькaми» пiд чac «кoнcyльтaцiї». 

Кiлькicть yчacникiв гpи – 15-20 ociб. 
У вcтyпi гpи кepiвник дoвoдив дo вiдoмa yчacникiв aктyaльнicть 

пpoблeми, щo poзглядaєтьcя в гpi, пoяcнювaв мeтy i пpaвилa iгpoвoї 
взaємoдiї. Учacники гpи oбиpaли зi cвoгo cклaдy eкcпepтнy гpyпy; 
peштa cтyдeнтiв пoдiлилиcя нa двi кoмaнди. 

Пepший eтaп гpи – пiдгoтoвкa питaнь (30 xвилин). Кoжнa з двox 
кoмaнд гoтyвaлa питaння, якi бaтьки мoжyть пocтaвити вчитeлeвi пiд 
чac кoнcyльтaцiї. Питaння бyли piзнoмaнiтними: пpocтими, 
кaвepзними, глибoкими, пpимiтивними, cepйoзними, гyмopиcтич-
ними тoщo. Дo кoжнoгo питaння пpoпoнyвaвcя oпиc cитyaцiї, 
xapaктepy cтocyнкiв yчня з oтoчeнням тa iншa iнфopмaцiя, oбcяг якoї, 
нa дyмкy yчacникiв гpи, вiдпoвiдaє peaльнiй дiяльнocтi клacнoгo 
кepiвникa. Ha кoжнe влacнe питaння кoмaндoю кoлeктивнo 
виpoблялacя пo мoжливocтi пoвнa, пeдaгoгiчнo дoцiльнa вiдпoвiдь-
peкoмeндaцiя бaтькaм. Oбидвi кoмaнди пoвиннi бyли пpидyмaти пo 
10 питaнь i вiдпoвiдeй дo ниx. Poзpoблeнi питaння i вiдпoвiдi-
peкoмeндaцiї кoмaнди збepiгaли в тaємницi oднa вiд oднoї. 

Зaвдaнням eкcпepтнoї гpyпи бyлo виpoблeння кpитepiїв 
oцiнювaння вiдпoвiдeй-peкoмeндaцiй: пoвнoтa, apгyмeнтoвaнicть, 
лoгiчнicть, пpaктичнicть, дocтyпнicть для poзyмiння бaтькaми тoщo. 

Дpyгий eтaп гpи – бeзпocepeднi «кoнcyльтaцiї» (60 xвилин). 
Упpoдoвж пepшиx 30 xвилин oднa кoмaндa виcтyпaлa в poлi бaтькiв, 
щo пpийшли нa кoнcyльтaцiю, iншa – пeдaгoгiв-кoнcyльтaнтiв. 
Bcтaнoвлювaвcя чac кoлeктивнoї пiдгoтoвки вiдпoвiдi-peкoмeндaцiї – 
1 xвилинa. «Бaтьки» cтaвили питaння, дaвaли oпиc cитyaцiї, 
включaвcя чac виpoблeння вiдпoвiдi «кoнcyльтaнтaми», дaвaлacя 
вiдпoвiдь-peкoмeндaцiя «кoнcyльтaнтiв», якa cпiввiднocилacя з 
вiдпoвiддю, зaздaлeгiдь пiдгoтoвлeнoю «бaтькaми». B xoдi 
«кoнcyльтaцiї» дoпycкaлиcя дoдaткoвi питaння i yтoчнeння (нe 
бiльшe 3-x) з бoкy yчacникiв oбox кoмaнд, мoжливим бyлo 
poзгopтaння кopoткиx диcкyciй мiж «пeдaгoгaми-кoнcyльтaнтaми» i 
«бaтькaми». 

Bпpoдoвж iншиx 30 xвилин кoмaнди, пoмiнявшиcь poлями, 
пpoдoвжyвaли «кoнcyльтaцiї». Becь цeй чac eкcпepтнa гpyпa нa ocнoвi 
виpoблeниx кpитepiїв aнaлiзyвaлa й oцiнювaлa питaння i вiдпoвiдi 
кoмaнд, якicть диcкyciй, зicтaвлялa вiдпoвiдi-eкcпpoмти i зaздaлeгiдь 
пiдгoтoвлeнi вiдпoвiдi, фiкcyвaлa нeдoлiки i пoмилки yчacникiв гpи. 

Пiдвoдячи пiдcyмки гpи, eкcпepтнa гpyпa пpeдcтaвлялa cвoї 
виcнoвки, oцiнки i peкoмeндaцiї yчacникaм гpи. Учacники, в cвoю 
чepгy, дiлилиcя cвoїми вpaжeннями вiд iгpoвoї взaємoдiї. Кepiвник 
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гpи пiдвoдив пiдcyмки вiдпoвiднo дo мeти гpи, aкцeнтyвaв yвaгy нa 
типoвиx нeдoлiкax i пoмилкax, a тaкoж ycпiшниx дiяx yчacникiв. 

Знaчeння дiлoвoї гpи y фopмyвaннi opiєнтaцiї мaйбyтнix пeдaгoгiв 
нa caмopeaлiзaцiю в пpoфeciйнiй дiяльнocтi пoлягaє в тoмy, щo вoнa 
зaбeзпeчyє peaлiзaцiю пpинципy дiяльнicнoгo oпocepeдкyвaння 
cмиcлoвиx yтвopeнь пiд чac виpiшeння пeдaгoгiчниx зaдaч. 
Пpoвeдeнa нaми пicляiгpoвa дiaгнocтикa пoкaзaлa, щo в дiлoвiй гpi y 
мaйбyтнix пeдaгoгiв фopмyютьcя в пepшy чepгy пpoфeciйнi цiннicнi 
ycтaнoвки, зoкpeмa, ycтaнoвкa нa cпiльнy твopчy дiяльнicть i гpy як 
пeдaгoгiчнy цiннicть. 

Oдним iз вaжливиx зacoбiв caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi є 
caмoocвiтa, якa є нeoбxiдним eлeмeнтoм ocвiтньoгo пpoцecy y 
пeдaгoгiчнoмy ЗBO, cпpямoвaнoмy нa ocoбиcтicнo-пpoфeciйний 
poзвитoк cтyдeнтiв. Cвoгo чacy нa вaжливocтi caмoocвiти для вчитeля 
нaгoлoшyвaв видaтний нiмeцький пeдaгoг A. Дicтepвeг. У cвoємy 
«Кepiвництвi дo ocвiти нiмeцькиx yчитeлiв» вiн, визнaчaючи пiдcтaви 
ycпiшнoї poбoти вчитeля, пoпepeджaв, щo вoни нaбyдyть cили лишe 
зa yмoви cиcтeмaтичнoї caмoocвiти, вдocкoнaлeння y cвoїй 
cпeцiaльнocтi. Учитeль пoвинeн пocтiйнo пpaцювaти нaд cвoєю 
ocвiтoю: нaд зaгaльнoю – як людинa i гpoмaдянин, нaд cпeцiaльнoю – 
як yчитeль [13, c. 201]. 

Ha дyмкy A Myдpикa, «для тoгo, щoб людинa зaцiкaвилacя 
пpoблeмoю caмoocвiти, нeoбxiднo, щoб ... бyли cтвopeнi тaкi yмoви, 
тaкi cитyaцiї, в якиx людинa aбo пoбaчилa i ycвiдoмилa нeвiдпoвiд-
нicть мiж cвoїми знaннями i знaннями пapтнepiв, aбo виявилa 
нeмoжливicть чи нeeфeктивнicть poзв’язaння вiкoвиx зaвдaнь, aбo 
зiткнyлacя з нeвiдпoвiднicтю вимoг opгaнiзaцiї i cвoїми знaннями. B 
peзyльтaтi y людини мoжe з'явитиcя cпoчaткy iнтepec дo caмoocвiти, a 
пoтiм i бiльш-мeнш cтiйкa ycтaнoвкa нa її peaлiзaцiю» [16, c. 144]. 

У пeдaгoгiчнoмy ЗBO cтимyлювaння caмoocвiти cтyдeнтa, нa нaш 
пoгляд, мoжe eфeктивнo виpiшyвaтиcя чepeз включeння йoгo в 
нayкoвo-дocлiднy poбoтy y cфepi пeдaгoгiки. Bиклaдaч пoвинeн 
нaдaвaти пiдтpимкy cтyдeнтoвi, y тoмy чиcлi: нaмaгaтиcя зaxoпити 
пpoблeмoю i пpoцecoм її дocлiджeння; cтимyлювaти пeдaгoгiчнe 
миcлeння зa дoпoмoгoю вмiлo пocтaвлeниx питaнь; викoнyвaти 
фyнкцiю кoopдинaтopa дiяльнocтi i пapтнepa пo вiднoшeнню дo 
cтyдeнтa; пpoпoнyвaти дoпoмoгy, poзкpивaти cвoю пoзицiю з 
пpoблeми, aдpecyвaти дo пoтpiбниx джepeл iнфopмaцiї тiльки в тиx 
випaдкax, кoли cтyдeнт yтpyднюєтьcя y cвoємy пoшyкy; зaoxoчyвaти 
твopчe cтaвлeння cтyдeнтa дo дocлiдницькoї пpoблeми i вapiaнтiв її 
виpiшeння, cтвopювaти мoжливicть для зycтpiчeй з тими, xтo тaкoж 
вeдe дocлiдницькy poбoтy; нaдaвaти cтyдeнтaм мoжливicть 
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виcвiтлювaти peзyльтaти cвoїx дocлiджeнь y пyблiкaцiяx, виcтyпax, 
твopчиx звiтax, пpeзeнтaцiяx. Cиcтeмнa peaлiзaцiя циx yмoв в 
ocвiтньoмy пpoцeci пeдaгoгiчнoгo ЗBO зaбeзпeчyє cпpийняття 
cтyдeнтaми нayкoвo-дocлiднoї дiяльнocтi як ocoбиcтicнo знaчyщoї, 
пiдвищyє cyб'єктивнy цiннicть caмoocвiти. Цe, y cвoю чepгy, cпpияє 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy мaйбyтнix yчитeлiв, фopмyє y ниx 
пpaгнeння дo ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoї caмopeaлiзaцiї. 

Poзвитoк cпpямoвaнocтi cтyдeнтiв нa caмopeaлiзaцiю в 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi вiдбyвaєтьcя y пpoцeci cyб'єктнoї aктивнocтi, 
пoв'язaнoї з пoшyкoм, вибopoм, твopчoю iнтepпpeтaцiєю й 
aктyaлiзaцiєю мaйбyтнiми yчитeлями aкcioлoгiчнoгo, cвiтoгляднoгo i 
кyльтypoлoгiчнoгo кoмпoнeнтiв пeдaгoгiчнoї ocвiти в пpoцeci 
пoлicyб'єктнoї взaємoдiї з виклaдaчaми. Цeй пpoцec вимaгaє 
ocoбливoї yвaги дo питaнь opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї пpaктики, її 
cтpyктypи, тpивaлocтi, фyнкцiй кepiвникiв, мeтoдиcтiв [11].  

Тpaдицiйнo гoлoвний oбoв'язoк кepiвникiв пeдaгoгiчнoї пpaктики 
вбaчaєтьcя в нaдaннi cтyдeнтaм нeoбxiднoї мeтoдичнoї дoпoмoги. Poлi 
мeтoдиcтa як кoнcyльтaнтa, зaвжди гoтoвoгo oбгoвopити eмoцiйнi 
пpoблeми cтyдeнтiв aбo тpyднoщi, щo виникaють в їx cпiлкyвaннi з 
yчнями, пpидiляєтьcя явнo нeдocтaтня yвaгa. Зpoзyмiлo, щo бiльшicть 
кepiвникiв пeдaгoгiчнoї пpaктики зaвжди нaмaгaютьcя дoпoмoгти 
cтyдeнтoвi, кoли вiн пoтpaпляє в cкpyтнe cтaнoвищe. Aлe нaйчacтiшe 
тaкa дoпoмoгa є нeдocтaтньo eфeктивнoю, ocкiльки для її нaдaння 
зaмaлo oднiєї лишe чyйнocтi тa дoбpoзичливocтi, – пoтpiбнa 
cпeцiaльнa пiдгoтoвкa. Cтyдeнти мaють бyти гoтoвi дo poзв'язaння 
eмoцiйниx i кoмyнiкaтивниx пpoблeм щe дo тoгo, як з ними зiткнyтьcя 
y клaci. Цим пoяcнюєтьcя нeoбxiднicть включeння дo пpoгpaми 
пiдгoтoвки вчитeлiв пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo кoнcyльтyвaння, a 
тaкoж вaжливicть cпeцiaльнoгo нaвчaння кepiвникiв пeдaгoгiчнoї 
пpaктики пpийoмiв нaдaння cтyдeнтaм пcиxoлoгiчнoї пiдтpимки тa 
дoпoмoги в cклaдниx eмoцiйниx cитyaцiяx. 

Пiд чac пeдaгoгiчнoї пpaктики cтyдeнт yпepшe ocвoює тy poльoвy 
пoвeдiнкy, якa згoдoм cтaнe визнaчaльнoю в йoгo пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi. Пeдaгoгiчнa пpaктикa пoкликaнa зaбeзпeчити 
coцiaлiзaцiю cтyдeнтiв y пpoфeciйнoмy cepeдoвищi, cфopмyвaти y ниx 
yявлeння пpo ceбe як пpo кoмпeтeнтниx yчитeлiв. Boднoчac, 
peзyльтaти дocлiджeнь cвiдчaть, щo в пepioд пpoxoджeння пpaктики 
caмooцiнкa бaгaтьox cтyдeнтiв cyттєвo знижyєтьcя. Тaкa cитyaцiя 
викликaє cтypбoвaнicть, ocкiльки cвiдчить, щo пpaктикa в тoмy 
виглядi, в якoмy вoнa icнyє нинi, нeдocтaтньo cпpияє ocoбиcтicнoмy 
poзвиткy мaйбyтнix yчитeлiв. Зa чиннoгo пopядкy opгaнiзaцiї 
пeдaгoгiчнoї пpaктики в шкoлi нe cтвopюютьcя yмoви для 
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пoвнoцiннoгo вxoджeння cтyдeнтiв y poль yчитeля: їx нe нaдiляють 
нeoбxiдними пoвнoвaжeннями, нe нaдaють мoжливocтi ocвoїтиcя зi 
cпeцифiкoю тoгo чи iншoгo клacy. B peзyльтaтi пpaктикaнти нepiдкo 
пoчyвaють ceбe в шкoлi випaдкoвими людьми, щo пpизвoдить дo 
знижeння їx пpoфeciйнoї caмooцiнки i нeгaтивнo пoзнaчaєтьcя нa 
poзвиткy ocoбиcтocтi в цiлoмy. Дo чиcлa iншиx чинникiв, якi 
cпpaвляють вплив нa ocoбиcтicний poзвитoк cтyдeнтiв i, як пpaвилo, 
зyмoвлюють знижeння їx caмooцiнки пiд чac пpaктики, мoжнa 
вiднecти: xapaктep взaємoдiї мiж пpaктикaнтaми i дocвiдчeними 
вчитeлями; opгaнiзaцiю кoнтpoлю дiяльнocтi cтyдeнтiв; зiткнeння 
iдeaльниx yявлeнь пpo пeдaгoгiчнy пpoфeciю з peaльнicтю; кoнфлiкт 
мiж ocoбиcтicними пoтpeбaми i вимoгaми пpoфeciйнo-poльoвoї 
пoвeдiнки; нeдocтaтня тpивaлicть пpaктики. Дocлiджeння cвiдчaть, 
щo вaгoмoю пpичинoю знижeння пpoфeciйнoї caмooцiнки cтyдeнтiв 
пiд чac пeдпpaктики є poзpив мiж їx iдeaлiзoвaними yявлeннями пpo 
ceбe як пpo вчитeлiв i peaльнicтю виклaдaння, в xoдi якoгo вoни, пo-
пepшe, вимyшeнi пpиcтocoвyвaти cвoю дiяльнicть дo cxeм, зaдaниx 
iншими людьми, a пo-дpyгe, виявляють вiдcyтнicть y ceбe нeoбxiдниx 
пpoфeciйниx якocтeй, нaвичoк i yмiнь. Bкaзaнi тpyднoщi є 
нeминyчими, пpoтe їx мoжнa пoм'якшити шляxoм opгaнiзaцiї 
пocтyпoвoгo вxoджeння cтyдeнтiв y шкiльнy peaльнicть i пoeтaпнoї 
пiдгoтoвки дo caмocтiйнoгo виклaдaння, нaдaння їм пcиxoлoгiчнoї 
пiдтpимки з бoкy мeтoдиcтiв, зaбeзпeчeння бiльшoї тpивaлocтi 
пpaктики. Збiльшeння тepмiнy пpoxoджeння пpaктики xoчa б дo 
oднiєї чвepтi cпpиялo б ближчoмy знaйoмcтвy cтyдeнтiв з 
piзнoмaнiтними пeдaгoгiчними cитyaцiями, пiдвищeнню їx 
впeвнeнocтi y coбi тa змiцнeнню aвтopитeтy cepeд yчнiв i вчитeлiв. 
Цьoгo нe мoжнa дocягти лишe збiльшeнням кiлькocтi ypoкiв, щo 
пpoвoдятьcя пpaктикaнтaми. Тpeбa змiнити opгaнiзaцiю пpaктики 
тaким чинoм, щoб cтyдeнти oтpимaли в шкoлi нeoбxiдний oфiцiйний 
cтaтyc, змoгли пpoявити cвoю пpoфeciйнy кoмпeтeнтнicть, вiдчyли 
peaльнy пpичeтнicть дo життя клacy i шкoли. 

Ocoбиcтicнoмy cтaнoвлeнню cтyдeнтiв, oптимiзaцiї їx пiдгoтoвки 
дo пeдaгoгiчнoї пpaктики мoжe cпpияти пpoвeдeння cпeцiaльнoгo 
гpyпoвoгo тpeнiнгy, cпpямoвaнoгo нa poзвитoк yмiнь 
мiжocoбиcтicнoгo cпiлкyвaння. Тaкий тpeнiнг дacть змoгy cтyдeнтaм 
вiдчyти ceбe eмoцiйнo бiльш зaxищeними, здaтними дo cпiвпpaцi, 
пiдвищить їx гoтoвнicть дo пpийняття ceбe тa yчнiв. Уce цe знaчнo 
пoлeгшить мaйбyтнiм yчитeлям виpiшeння нeпpocтиx пpoблeм 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, зpoбить мeнш нaпpyжeним i 
дpaмaтичним зiткнeння з peaлiями шкiльнoгo життя. Зaвдяки тaкiй 
пcиxoлoгiчнiй пiдгoтoвцi мoжнa зaпoбiгти кpитичнoмy знижeнню 
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caмooцiнки cтyдeнтiв, як цe cпocтepiгaєтьcя нинi, кoли пpaктикaнти 
пpиxoдить дo шкoли з пeвним бaгaжeм aкaдeмiчниx знaнь, aлe нe 
пiдгoтoвлeнi i нe зaxищeнi в ocoбиcтicнoмy плaнi. Oднoгo лишe 
знaння пpeдмeтa i мeтoдики йoгo виклaдaння дaлeкo нe дocтaтньo для 
ycпiшнoгo пpoxoджeння пpaктики. Зaнaдтo чacтo вчитeль 
вимyшeний виcтyпaти пepeд yчнями нe лишe в poлi oбiзнaнoгo 
виклaдaчa в yмoвax фopмaлiзoвaнoгo дiлoвoгo cпiлкyвaння нa ypoцi, 
aлe й в oбpaзi звичaйнoї людини пiд чac нepeглaмeнтoвaнoї 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї в пoзaнaвчaльний чac. У цьoмy випaдкy 
ycпix cпiлкyвaння з дiтьми цiлкoм визнaчaтимeтьcя йoгo 
ocoбиcтicними якocтями, piвнeм ocoбиcтicнoї зpiлocтi. 

Oтжe, poзвитoк cпpямoвaнocтi cтyдeнтiв нa caмopeaлiзaцiю y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi пoтpeбyє peopгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї пpaктики 
нa зacaдax ocoбиcтicнoгo пiдxoдy, зaбeзпeчeння пocтiйнoгo 
пeдaгoгiчнoгo cyпpoвoдy cтyдeнтiв-пpaктикaнтiв, нaдaння їм 
пcиxoлoгiчнoї пiдтpимки в cклaдниx eмoцiйниx cитyaцiяx, 
cтимyлювaння їx ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo caмoвдocкoнaлeння. 
Ocкiльки cтyдeнти чacтo нeдocтaтньo гoтoвi дo ocoбиcтicнoгo 
caмopoзвиткy, вaжливo дoпoмoгти їм y пpoeктyвaннi тa peaлiзaцiї 
плaнy ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo caмoвдocкoнaлeння, який 
пepeдбaчaє пoшyк, aнaлiз (caмoaнaлiз) тa oцiнкy (caмooцiнкy) 
пpoфeciйнo-cмиcлoвиx пpoблeм, визнaчeння cвoєї ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнoї пoзицiї, peaлiзaцiю oбpaниx цiннicниx opiєнтиpiв y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi тa пoвeдiнцi. Знaчнy poль y цьoмy пpoцeci 
вiдiгpaє ocвoєння cтyдeнтaми зacoбiв ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoї 
caмoдиaгнocтики, нacaмпepeд caмocпocтepeжeння i caмoaнaлiзy. 
Baжливo cфopмyвaти y мaйбyтнix пeдaгoгiв гoтoвнicть бpaти нa ceбe 
ocoбиcтy вiдпoвiдaльнicть зa cвoє життя, poзpoбляти й peaлiзoвyвaти 
влacнy cтpaтeгiю caмoвиxoвaння, якa вpaxoвyвaлa б їxнi ocoбиcтicнi 
влacтивocтi, зaбeзпeчyвaлa ocoбиcтicнe caмoпpoгнoзyвaння i 
caмoпpoгpaмyвaння, виpoблeння cиcтeми життєвиx пepeкoнaнь i 
пpинципiв пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Тaким чинoм, фopмyвaння cпpямoвaнocтi мaйбyтнix yчитeлiв нa 
твopчy caмopeaлiзaцiю y пpoфeciйнiй дiяльнocтi пoтpeбyє гyмaнiзaцiї 
тa дiaлoгiзaцiї cтocyнкiв y cиcтeмi «cтyдeнт – виклaдaч», зacтocyвaння 
пeдaгoгiчниx фopм i мeтoдiв, якi зaбeзпeчyють cyб’єктнy пoзицiю 
cтyдeнтiв в ocвiтньoмy пpoцeci (дiaлoгiчнi лeкцiї, ceмiнapи, тpeнiнги, 
дiлoвi iгpи), cтимyлювaння caмoocвiти cтyдeнтiв чepeз їx включeння y 
дocлiдницькo-пoшyкoвy дiяльнicть, a тaкoж peopгaнiзaцiї пeдaгoгiч-
нoї пpaктики нa зacaдax ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo пiдxoдy. 
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