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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ц1ННОСТ1 У KOHTEKCTI ПР0ФЕС1ЙН01 Д1ЯЛЬНОСТ1 
ПЕДАГОГА

Сергеева BiKTopin Евгешвна,
канд пед. наук, доцент кафедры романо-германсъкоХ фиюлоги 

ДЗ „Луганський нафональний университет \мет Тараса Шевченка" 
Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобиьськ, пл. Гоголи, 1

У статп розглянуто роль та Mi сне цшностей у контексп професшноТ 
д1яльност1 педагога. Автор наголошуе, що сощально-педагопчш, профе- 
cifiHO-rpynoBi й шдив1дуально-особистюш ц1нност1 утворюють шзнаваль- 
но-дточу систему, яка служить сполучною ланкою м1ж сусшльним 
св1тоглядом, що склався у галуз1 сучасноУ освети, й д1яльшстю педагога.

The article deals with the analysis of the role and place of values in context 
o f professional activity of a pedagogue. The author proves that different values 
such as social and pedagogical, professional and group, individual and personal 
form a cognitive system which serves a linking element between the social 
outlook formed in the sphere of modern education and the activity of a 
pedagogue.

Ключов1 слова: професшно-педагопчш цшностц професшна педаго- 
пчна д1яльнють, структура професшних цшностей педагога, аксюлопчний 
шдхщ.

Key words: professional and pedagogical values, professional activity of a 
pedagogue, structure of professional values of a pedagogue, axiological 
approach.

У наш час поняття цшшеть, що його використовують у фшософй', 
психологи, соцюлогп й педагогии, застосовуеться для позначення власти- 
востей р1зних об’ект1в, явищ, теорш i щей, що слугують еталоном якостп 
вщповщних до сошально-обумовлених прюритет1в розвитку ocei™, науки 
та культури.

Сьогодш проблем! ц!нностей у царин! оевгги прид1ляеться значна ува- 
га з боку втизняних i заруб1жних науковщв (С. AHiciMOB, М. Богусловсь- 
кий, К. Гавриловець, Б. Гершунський, Ф. Знавецький, В. Караковський, А. 
Москаленко, Н. ЬПкандров, Л. Новшова, М. Рокич, В. Сластьонш, Н. Тка- 
чова, 3. Файнбург, I. Фролов та ш.). Проте серед педагопчних праць з пи- 
тань цшностей вщеутш так1, в яких було б науково обгрунтовано систему 
цшюного педагопчного процесу на ц1нн1сних засадах, визначалися б умо- 
ви п усшшноУ реалi janiV. До того ж потребують окремого ретельного ви- 
вчення проблеми визначення мюця й рол) цшностей у контекст! 
профес1йно! д1яльносД педагопв, зокрема враховуючи використання аксБ
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олопчного шдходу до процесу оргашзацн професшного педагопчного на- 
вчання.

Мета стагп -  проанал1зувати роль та мюце uiнностей у контекст 
професшноТ д1яльност1 педагога.

UiHHOCTi вшграють роль базових норм та принцишв, якими визнача- 
еться свщомють й поведшка людини. Цей феномен мае складну багатор1в- 
неву структуру, складов! яко! дозволяють ц1нност1 проявлятися у рпних 
площинах духовно! культури й особливим чином впливати на м1жособис- 
TicHi вщносини.

Цшнють як багатор1внева система може проявлятися як щеал (цш- 
HicTb, вщзначена щеальним проявом, що вщбивае досконалий зразок); но
рма (зразок поведшки, узагальнений принцип д1яльност1); принцип 
(основне положения, внутршне переконання, що регламентуе д1яльнють 
людини); щль (усвщомлений результат, що регулюе людсьш прагнення й 
учинки); вщношення (взаемозалежнють м1ж елементами системи); значен
ия (значенневий змют явища) [4, с. 25-26].

Система фундаментальних загальнолюдських щнностей, яка була об- 
грунтована В. Караковським -  Людина, Родина, Праця, Знания, Культура, 
Батьювщина, Земля, Мир, -  становить особливий штерес у педагопщ. СвН 
щнностей -  це, насамперед, свН культури, сфера духовноТ життед1яльност1 
людини, и прихильностей, ощнок, у яких виражаеться Mipa духовного ба- 
гатства особистосп [5, с. 2-3].

Аксюлопчний шдхщ, який випливае i3 вчення про щнносп, являе со
бою фшософсько-педагопчну стратепю, яка показуе шляхи використання 
педагопчних pecypcie для розвитку особистосп, й яка пропонуе перспек- 
гиви вдосконалення системи освНи [7, с. 33].

Змют аксюлопчного пщходу в освНньому процеа визначаеться д1ею 
наступних принцишв:

- визнання педагогом особистюних щнностей учшв найважлившим 
джерелом мотив1в поведшки, його внутр1шшми регуляторами;

- володшня педагогом методами переведения духовних щнностей 
людства у BHyTpiuiHi цшносн вихованця;

- актив1защя щннюного пошуку вихованщв як у навчальнш, так й у 
позанавчальнш д1яльносп [7, с. 48].

На думку В. Сластьонша, основними об’ектами, до яких в учшв по- 
винне бути сформоване шннюне вщношення, е сусшльство, колектив, лю- 
дина як вища цшнють, природа, наука (навчання), мистецтво й ш. [6, с. 
271].

Кожен i3 цих об’екпв у npoueci осмислення й ощнювання його учнем 
розкривае йому низку найважливших щнностей (мир, дружба, родина, ма- 
ти, батько, здоров’я, Батьювщина, праця, шдив!дуальнють й т.ц).

Педагопчш ц1нност1, таким чином, виступають у якосн вщносно 
стшких opieHTHpie, з якими педагоги сшввщносять свое життя й педагопч- 
ну д1яльшсть. Ушптання загальнолюдських щнностей -  добра й краси,
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справедливое™ й обов’язку, pieHOCTi й чесп -  у палггру цшностей педаго
пчних i оволодшня ними створюе ту основу, на якш розроблясться змют 
педагопчно'У освни.

Педагопчш цшносп с об’ективними, тому що вони складаються юто- 
рично в ход1 розвитку суспшьства, системи освети й фшсуються у педаго- 
пчшй наущ як у форм! сусшльно'У свщомосп у випвди щей, концепцш, 
теорш. У npoueci пщготовки й здшснення педагопчно'У д1яльност1 вчитель 
опановуе педагопчними цшностями, суб’ективуе i'x [4, с. 102].

Професшно-педагопчна культура вчителя розглядаеться нами як час- 
тина загальнолюдсько'У культури, яка включав систему цшностей- 
регулятор1в педагопчно'У д1яльност1: цшностьрегулятори, педагопчна ку
льтура, загальнолюдська культура.

Професшно-педагопчна культура як системне утворення являв собою 
еднють педагопчних цшностей, технологш, сутнюних сил особистостц 
спрямованих на творчу реал1защю у р1зномаштних видах педагопчно'У д1я- 
льностг

На думку низки вчених [1; 2; 3; 7] професшно-педагопчну культуру 
можна представити як штегральну вищу якюну освггу особистост1 педаго- 
га-професюнала, як умову й передумову ефективно'У педагопчно'У д1яльнос- 
Ti, як узагальнений показник професшно’У компетентное™ вчителя й цель 
професшного самовдосконалення.

Дослщник 1. 1саев у структур! про ф е с i й но - п ед аго ri ч но'У культури вчи
теля видшяе аксюлопчний, технолопчний i шдивщуально-творчий компо
нента [4].

Аксюлопчний компонент професшно-педагопчно'У культури передба- 
чае наявнють цшшсно-педагопчноУ спрямованос™ особистос™ вчителя, що 
проявляеться у сформованос™ цшшсно'У свщомос™ й потреби в педагопч- 
нш д1яльнос™. Сформована потреба визначаеться як осмислене й активне 
прагнення направите своТ знания, умшня, навички на розв’язок виховно- 
oceiTHix завдань й мютить у co6i установку на роботу з учнями, визнання 
uiHHOCTi суб’ектних вщносин, задоволенють педагопчною працею.

Процес засвоення цшностей педагогом визначаеться багатством його 
особистос™, педагопчною квал1ф1кащею, стажем, професшною позищею й 
вщбивае його внутршнш евгг, утворюючи систему цшнюних opieHTaui'i.

Технолопчний компонент професшно-педагопчно'У культури включав 
методолопчш, психолого-педагопчнт методичш й спещальш знания; во- 
лодшня прийомами розв’язку анал1тико-рефлексивних, конструктивно- 
прогностичних, оргашзацшно-д1яльшсних, оцшочно-шформацшних i ко- 
рекцшно-регулюючих педагопчних завдань й вмшня використовувати ui 
прийоми. При цьому uiHHOCTi й досягнення педагопчно'У культури освою- 
ються ним i створюються в npoueci власно'У профссшно'У д1яльносп. Основу 
цього компонента становлять методолопчш, психолого-педагопчш, мето
дичш й cneuianbHi знания й вщповщт практичш навички та умшня.
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1ндивщуально-творчий компонент професшно-педагопчноУ культури 
передбачае оволодшня вчителем педагопчних цшностей на особистюному 
pieHi, тобто через Ухне перетворення й штерпретащю, що визначаеться йо- 
го особист!сними особливостями й характером педагопчноУ д1яльностг 
Творча активн1сть особистосД педагога проявляеться в штелектуальнш ак
тивности педагопчнш штуУшУ й iMnpoBi3auii. Засвоюючи вироблеш рашше 
uiHHocTi, учитель вибудовуе власну uiHHicHy систему, елементи яко'У набу- 
вають значения аксюлопчних функцш. До них функцш належать:

- формування особистосД учня;
- професшна д1яльшсть;
- наявнють уявлень про технолопю побудови освггнього процесу в 

навчальному закладц специфшу взаемодп з учнями, себе як професюнала.
1нтегративною функщею, яка поеднуе Bci шип, с шдивщуальна конце- 

пщя зм1сту професшно-педагопчноУ д1яльност1 як стратепя життя вчителя, 
вихователя, педагога.

Методолопчна культура вчителя -  це частина його загальноУ профе
сшно-педагопчноУ культури, яка вщбивае Mipy й cnoci6 здшснення ним ni- 
знавальних i дослщницьких дш у npoueci професшноУ д1яльносД [2, с. 25].

Аксюлопчну основу методолопчноУ культури вчителя становлять 
цшносИ дослщницькоУ д1яльносп -  гумашзм, ютина, шзнання, знания, ро- 
звиток, рефлекая. Аксюлопчна основа методолопчноУ культури вчителя 
Дсно пов’язана з ГУ нормативною основою, яку становлять культурш нор- 
ми, що вщбивають вимоги та зразки дУяльносп високоУ якостп Звщси про- 
вщними функщями аксюлопчного компонента методолопчноУ культури 
вчителя е нормативна й регулятивна функцп, ям дозволяють педагогу 
освоУти способи перетворення педагопчного процесу на гуманнш основ!.

Педагопчш ц1нност1 р1зняться за р1внями свого юнування. На цш шд- 
CTaei видшяють сощапьно-педагопчш, професшно-rpynoBi й шдивщуаль- 
но-особисИсн1 цшносп [1; 3; 7].

Сощально-педагопчш цшносп сконцентроваш у сусшльнш свщомос- 
Ti у форм1 морали педагопчноУ етики, фшософп осв1ти. Вони являють со
бою щеУ, принципи, норми, правила, ям регламентують освНню д1яльшсть 
у рамках сусшльства. Професшно-rpynoBi цшносп -  це сукупнють щей, 
концепцш, норм, ям регулюють педагопчну д1яльнють самостшних про- 
фесшних труп, колектив1в (школа, лщей, техшкум, коледж, ВНЗ).

1ндивщуально-особистюш цшносп являють собою складне сощально- 
психолопчне утворення, у якому зливаються цшьова й мотивацшна спря- 
мован1сть ор1ентацГУ педагога. У цш rpyni система цшностей подшяеться 
на наступи! пщгрупи.

1. Щнноспи, що розкривають вгдношення до пращ педагога: аксюло- 
пчне сприйняття педагопчноУ д1яльносп; загальноосвНш й професшш 
чнання; професшна честь i гщшсть; готовшсть до подолання професшних 
труднопцв.
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2. HiiiHOcmi, що характеризують вЮношенчя до суб'ект/в педагог/ч- 
HOi difuibHocmi: любое до дггей, повага особистосп учня; повага особистос- 
•п педагога; сшвробНництво i3 сусшльними дитячими й молод1жними 
оргашзащями.

3. Цшносгт, що представляють зиачущ! якоспи oco6ucmocmi педаго
га: об’ективнють в ощнщ учшв, Ух дш та вчинюв; принциповють у вщно- 
синах i3 суб’ектами педагопчного процесу; гумашзм, доброзичлив1сть до 
учшв, емпапя (здатнють до сшвпереживання); самостшнють; педагопчний 
оптим1зм; креативнють (здатнють до творчосп); толерантнють (терпимють 
до шакомислення, чужоУ точки зору).

4. Цтноспй, що розкривають стиль стлкування педагога з 'тшими 
суб ’ектами педагог1чного процесу: д!алопчне мислення; ;палогож вщно- 
сини i3 суб’ектами педагопчного процесу; здатнють сшввщносити своУ nijii 
й дп i3 щлями й д1ями учшв; взаемод1я й сшвробггництво i3 суб’ектами пе
дагопчного процесу.

У npoueci своеУ д!яльносл кожен педагог як особистють актуал1зуе 
лише ту частину своУх професшних й педагопчних цшностей, яка е для 
нього життево й професшно необхщною. Ця особливють необхщноУ про
фесшно!' iHiuiaTHBH даеться вчителю в його свщомосп у форм1 «Я- 
Професшне», з яким сшввщноситься його власний професшно- 
педагопчний досвщ i пов’язаш з ним переживания, переконання, профе- 
сшш зв’язки й вщносини.

Отже, uiHHOCTi у професшнш д1яльносИ педагога вгдюрають одну i3 
ключових ролей. Вони е багатими за змютом й мають складну структуру, 
тому й потребують ретельного вивчення та засвоення у навчально- 
виховному npoueci шдготовки майбутшх вчител1в до самостийно! профе- 
сшно-педагопчно! д1яльностг

Перспективи подальших наукових розвщок бачимо у розробш мето- 
долопчних засад формування професшних цшностей вчителя пюземноУ 
мови у навчально-виховному npoueci педагопчного ВНЗ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА CASE-STUDY ПРИ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«АГРОИНЖЕНЕРИЯ»
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USE OF THE CASE-STUDY METHOD WHEN TRAINING STUDENTS 
OF THE DIRECTION OF PREPARATION OF AGROENGINEERING

Аннотация: данная статья посвящена применению метода кейса в 
обучении студентов. Рассмотрен пример применения данного метода при 
обучении студентов направления подготовки «агроинженерия».

Abstract. This article is devoted to application of a method of a case in 
training of students. An example of application of this method when training 
students of the direction of preparation is reviewed "agroengineering".

Ключевые слова: метод кейсов, активное обучение, мышление.
Keywords: case-study, active training, thinking.

В современном образовании наметилось немало положительных тен
денций: складывается вариативность педагогических подходов к обуче
нию; у педагогов появилась свобода для творческого поиска; создаются 
авторские школы; активно используется зарубежный опыт.

В связи с этим изменяется роль преподавателя. Он должен быть не 
просто лектором, ретранслятором, но организатором. С каждым годом
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