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ОСОБЛИВОСТІ IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ВИКЛАДАЧА В 

КОНТЕКСТI ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТI В 

УМОВАХ ВIЙСЬКОВИХ ДIЙ 

 

У статті на пiдставi аналiзу лiтературних джерел розглянутi питання 

професiйної компетентностi, iнновацiйної дiяльності сучасного викладача, 

складники та професiйно значущi якості викладача; дiяльнiсть викладача в 

умовах гармонiзацiї вищої освiти до європейських стандартiв та шляхи 

формування педагогiчної майстерностi та позитивного iмiджу, висвiтлення 

питань новітніx стандартiв у роботi педагога. Окреслена дiяльнiсть вчителя в 

умовах вiйни. 

 

Ключові слова: педагогiчна майстернiсть, вчитель, iнновації, 

педагогiчна oсвiтa, педагогiчний iмiдж, вiйськовi дiї. 

 

В статье на основе анализа литературных источников рассмотрены 

вопросы профессиональной компетентности, инновационной деятельности 

современного преподавателя, составные и профессионально значимые 

качества преподавателя; деятельность педагога в условиях гармонизации 

высшего образования к европейским стандартам и пути формирования 

педагогического мастерства и позитивного имиджа, ознакомление с 

вопросами новых образовательных стандартов в работе педагога. Очертана 

деятельность учителя в условиях войны. 

 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, учитель, инновации, 

педагогическое образование, педагогический имидж, военные действия. 

 

In the article, based on the analysis of literary sources, issues of professional 

competence, innovative activity of the modern teacher, components and 

professionally significant qualities of the teacher are considered; the activity of the 

teacher in the conditions of harmonization of higher education to European 

standards and ways of formation of pedagogical mastery and positive idea, 



highlighting the issues of the latest standards in the work of the teacher. The 

activity of the teacher is outlined in conditions of war. 
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education, pedagogical image, military actions. 

 

Сучасне насичене активними подiями жипя вимагає від кожної 

професiйно зорієнтованої людини певних оптимальних для нинiшнього 

суспiльства якостей особистості. Для того, щоб бути конкурентоспроможним 

на ринку працi, вiдповiдати висунутим вимогам, бути визнаним майстром, ми 

повиннi завжди «тримати руку на пупьсі» подiй, досконало володiти 

iнновацiйними перлинами професійної дiяльностi. Не дивлячись на важкi 

умови та посттравматичний стрес, вчитель має працювати та виконувати 

покладенi на нього професiйно-педагогiчнi обов'язки, якби складно це не 

було здiйснювати. 

Iнновацiйнi процеси в галузi освiти виникали в рiзнi iсторичнi перiоди i 

визначали їх розвиток. Найбiльш широкого масштабу вони досягли в кiнцi 

XIX – початку ХХ ст. у Нiмеччинi, Франції i США, якi вiдрiзнялися яскраво 

вираженою творчою спрямованістю i нестандартнiстю пiдходiв до навчання i 

виховання. Цей досвiд висвiтлений в роботах С.Т. Шацького, А.I. Пiскунова, 

З. І. Равкіна i iнших. Педагогiчнi ідеї того часу були спривнятi і розвинені в 

радянських школах 20–30-х років (школах-комунах, школах-лабораторіях та 

iнше). 

Iндивiдуальний iмiдж сучасного педагога, його iнновацiйна дiяльнiсть 

в системi формування педагогiчної майстерностi – одна з малодослiджених 

проблем. Дане питання у своїх дослiдженнях пiднiмали Горчакова В. Г., 

Гузiй Н. В., Гуревич П. С., Калюжний А. А., Кузiн Ф. А., Miтiнa Л. М., 

Панасюк Д. Ю., Перелигина Е. Б., Подоляк Л. Г., Почепцов Г. Г., 

Рудницька О. П., Сагач Г. М., Сингаївська І. В., Пенькова О., Шепель В. М. 

та iншi. Проте, система роботи з формування педагогiчної майстерностi, 

iмiджу викладачiв, що працюють у ВН3 та студентiв, якi потенцiйно є 

майбутнiми викладачами, постiйно потребує оновлення та вiдшлiфовування 

[3, 4]. 

Бомбардування, обстрiли, пiдпали шкiл та унiверситетiв, вбивства, 

травмування, викрадення дiтей, вчителiв та викладачiв – здавалося б, це 

неможливо i недопустимо у ХХI столітті. Але це реальна проблема у 

багатьох країнах світу. З вiйськовою метою школи та iншi освітні установи 

використовують як казарми, бази чи центри затримання. У таких умовах 

дедалi бiльший ризик насильства, вербування, експлуатацій дiтей збройними 

сторонами. Через збройнi конфлiкти продовжують зазнавати руйнувань 

заклади освiти, дiти й студенти втрачають можливостi навчатися, а педагоги 

– працювати. А особливо складно в такiй ситуації вдосконалюватися та 

застосувати у своїй педагогiчнiй дiяльностi сучаснi пiдходи та iнновацiї. 

Система освiти може допомогти захистити дiтей, молодь та викладачiв вiд 

негативних наслiдкiв вiйськових дiй i полегшити психологiчний вплив 



вiйськового конфлiкту шляхом розробки та впровадження Декларацiї про 

безпеку шкiл [10]. 

Метою статтi є висвiтлення дослiджень з проблеми 

професiйної,·компетентності, iнновацiйної дiяльностi та iмiджу сучасного 

викладача в умовах вiйськових дiй. 

Новий етап створення iнновацiйних навчальних закладiв пов'язаний з 

полiтикою демократизації українського суспiльства. Реформування освiти в 

90-х роках сколихнуло iнiцiативу професорсько-викладацького складу, 

пробудило iнтepec до педагогiв-новаторiв. Оскiльки педагогiчнi iнноaцiї 

виконують безлiч функцiй в розвитку освіньої систами i стають масовим 

явищем, управлiння творчими пошуками також набуває характеру 

системного процесу. Для створення цiлiсної системи пiдготовки викладача до 

iнновацiйної дiяпьностi необхiдно виявити загальнi механiзми цієї 

пiдготовки. 

Розглядаючи поставлене завдання в двох пiдсистемах безперервної 

педагогiчної освiти: вузвської i пiслявузiвської та видiляючи її особливості, 

слiд вiдмiтити, що на вузiвському етапі мета полягає у визначеннi 

можливостей використання iнновацiйного механiзму при вивченні рiзних 

предметiв, в аналiзi роботи рiзних частин навчальної програми педагогiчного 

вузу. Іншими словами, розгляд цільової, змiстовної, методичної 

(управлінської i мотивацiйно-стимулюючої) сторн iнновацiйного навчання 

дозволить показати в єдності еволюцiйний момент, закладений в ньому. 

Виявлення ж умов iнновацiйного навчання дозволяє розкрити механiзм i 

розробяти технологiю процесiв, що забезпечили високу ефективнiсть 

результатiв навчальної діяпьності. Дуже важливо, що iнновацiйне навчання 

забезпечується не застосуванням окремих способiв навчання, а пов'язане з 

переглядом процесу придбання знань, розробкою нового стилю навчання. 

Цей перегляд передбачає рiшення системи мети i завдань: аналiз змістовної 

сторони навчального процесу i розробку технологій представлення матерiалу 

та вивчення технологій його обробки, вибiр i застосування методів, прийомiв, 

засобiв i форм навчання [9]. 

Дослідження показали, що iнновацiйнi процеси – важливий шлях 

подолання формалiзму в навчаннi. Вiдмiтною особливістю навчально-

пiзнавальної дiяльностi при iнновацiйному навчаннi є тип оволодiння 

знаннями, створення умов включення тих, хто навчається в творчу дiяльнiсть 

(творчу, самостiйну), зумовлену: 

• видом навчальної дiяльностi (спостереження i практична дiя 

переважають над слуханням або супроводять його); 

• логiкою пiзнавального процесу (індукцiя переважає над дедукцiєю); 

• психологією пiзнавального процесу (аналiз через синтез, 

асоціативний i евристичний механiзми, зв'язок інтуїтивного i логiчного); 

• джерелом знання (опора на образ, на наочнiсть) [2, 6]. 

Цiлком логiчним є ствердження: iнновацiйне навчання може i повинно 

зробити свiй внесок в органiзацiю процесу навчання, у вдосконалення 

навчання. Такий тип освітнього процесу пов'язаний з творчим пошуком на 



пiдставi досвіду, що є i його вiдповiдним збагаченням. Виникає проблема 

готовності викладача до використання нововведень в навчальному процесi не 

тiльки в значеннi здатностi усвiдомити нове дидактичне завдання, 

проаналiзувати можливостi нових видiв навчально-пiзнавальної дiяльностi, 

але передусiм в значеннi наявностi у нього вiдповiдного особистiсного 

досвiду, широти розумiння проблеми iнновацiйної дiяльностi i осмислення 

власної готовності взяти участь в цьому процесi. 

Як же пiдвищувати власну iнновацiйну компетентність та 

вдосконалювати педагогiчний iмiдж викладачу, котрий працює в 

екстремальних умовах або первбуває у зонi ризику вiйськових дiй? Питання 

складне i потребує детального вивчення. Однак слiд зазначити, що освіта у 

такому випадку може стати «лікувальною» процедурою для вчителя, який 

перебуває у стресовому стані. 

У зв'язку з бурхливим розвитком ринку i вiдповiдної йому сфери 

освітніх послуг вищої школи, кардинальними змiнами її органiзацiйно-

економiчних та соцiально-психологiчних умов функціонування, основними 

критерiями педагогiчного професiоналiзму сучасного викладача вищого 

навчального закладу постають: дiлова iнiцiатива, iнновацiйнiсть мислення, 

комунiкативна компетентність, здатнiсть викликати симпатiю, здiйснювати 

сприятливе враження i позитивно впливати на тих, хто оточує, створювати 

обстановку психологiчного комфорту та довiри. Як наслiдок, професiйно-

педагогiчний iмiдж викладача починає набувати властивості одного з 

основних pecypciв, що забвзпечують як високий соціальний престиж i 

успiшнiсть функцiонування національної, системи вищої освiти в цiлому, так 

i конкретного вищого навчального закладу, зокрема. це, у свою чергу, 

викликає необхiднiсть цiлеспрямованої пiдготовки майбутнiх викладачiв 

вищої школи до створення свого ефективного професiйно-педагогiчного 

iмiджу [5]. 

Серед найважливiших завдань педагогічної освiти – розвиток 

особистісних потенцiйних характеристик педагога, освоєння та 

вдосконалення ним професiйних технологій. За таких умов виникає 

необхiднiсть формування нового стилю соціальної поведiнки майбутнього 

педагога, відповідної завданням розвитку суспiльства, що у свою чергу, веде 

до розкриття проблеми, пов'язаної з таким явищем як iмiдж, i викликає 

потребу його вивчення. Iмiдж – загальний компенсуючий механiзм 

особистостi, орієнтований на дiяльнiсть, яка являє собою фундаментальну 

морфему психологічної активностi. Biн мiстить цiлеспрямований образ, 

покликаний здiйснити певний емоцiйно-психологiчний вплив на людину. 

Якщо говорити про педагогiчний iмiдж, то такий образ створюється 

відповідно до уявлень педагога про iдеальну манеру професiйної дiяльностi, 

спiлкування, зовнiшнього вигляду i активно впливає на формування 

професiйно-педагогiчної культури. Biн вимагає від педагога пiдбору 

iндивiдуального власного стилю роботи та оволодiння спецiальними 

технологiями самопрезентації [4]. 



Здiйснимо невеликий екскурс в iсторiю становлення i розвитку 

професії вчителя. Початковий етап починається з розквiтом Давньогрецької 

держави, в якiй були здiйсненi першi спроби окреслити вимоги до педагога. 

У цей перiод вчитель стояв поруч з філософом-любомудром, оратором-

златоустом, божественним поетом, пророком-вiщуном, царем. Оратори 

Давньої Грецiї та Риму уособлювали в собi образ добропорядного 

громадянина, який мав силу волi та розуму, викликав довіру. Його 

найважливiшими моральними якостями були: чеснiсть, скромність, 

доброзичливiсть, передбачливiсть. 

Автор концепції виховання джентльмена – англiйський фiлософ Джон 

Локк розробив програму виховання хлопчика для дiтей аристократичного 

походження починаючи з раннього вiкy та систему формування характеру. 

Biн прагнув, щоб сам вчитель спочатку був джентльменом, виховував вiльну 

особистiсть, не зазiхав на її свободу. П. П. Блонський говорив, що без 

прагнення до наукової роботи педагог неминуче пiдпадає пiд владу трьох 

педагогичних демонiв: механічності, рутинностi, банальностi. Biн дерев'яніє, 

кам'янiє, опускається. К. Д. Ушинський справедливо вважав, що робота 

педагога, скромна ззовнi, – є однiею з великих справ в iсторії людства. На 

думку Л. Гофмана позитивний iмiдж педагога ґрунтується на самоповазi, 

високiй самооцiнцi, самоприйняттi та любовi, оптимiзмi, як постiйнiй надiї на 

покращення справ, екстраверсії, як спрямованостi до зовнiшнього світу, 

вiдкритостi, об'єктивності, вмінні спiлкуватися, виявляти активнiсть, yмінні 

контролювати час через органiзованiсть та самоконтроль. Позитивний iмiдж 

викладача характеризує демократичний стиль спiлкування, формування у 

ступентів психологiчної безпеки та захищеностi, доброзичливостi i повазi зi 

сторони педагога. Видатний український педагог А. С. Макаренко серед 

вимог до професiйних якостей педагога визначив можливість i уважне 

ставлення до особистостi. Biн застерiгав, що учнi вибирають вчителя i бiльш 

за все цiнують його за майстернiсть, квалiфiкацію, «зопоті руки», глибоке 

знання предмету та ясний розум. Сучасний етап – період розвитку 

спецiальних дослiджень та наукових пiдходiв до формування образу педагога 

[9]. 

Синтезуючи вищесказане, слiд пiдкреслити велике значення 

позитивного педагогiчного iмiджу. Складовi характеристики: вмiння 

презентувати себе, свою педагогiчну позицiю, яка спрямована на взаємодiю з 

колективом студентів, педагогiчний статус педагога; засiб вираження своєї 

професiйної компетентності, зовнiшнiй вигляд, педагогiчна майстернiсть i 

такт, етикет, фахова компетентнiсть, моральнi якостi, духовність, 

психологiчна витримка i психiчне здоров'я, емоцiйна стабiльнiсть, 

толерантнiсть, вихованiсть, наполегливiсть, високий piвeнь знань i yмінь, 

доброта, розумiння, ввiчливiсть, бездоганна вимова, вміння спiлкуватися, 

комунiкабельнiсть, звичайно, даний список можна продовжувати. Адже в 

цьому i полягає iнновацiйнiсть – у здатностi постiйно працювати над собою, 

займатися самоосвiтою та самовдосконаленням, враховувати новітні 

тенденцiї розвитку освiти. Але це вже тема наступної статті. 



Iнновацiйна дiяльнiсть педагога, на нашу думку, повинна також 

базуватися на органiзацiї творчих, науково-практичних, iнформацiйно-

дослiдницьких семінарах конференціях рiзного рiвня iз залученням великого 

кола учасникiв. Яскравим прикладом цього є проведення зустрiчей з 

ветеранами педагогічної працi, академiками, професорами, докторами наук, 

дiючими видатними викпадачами, педагогами-новаторами, керiвниками 

вищих навчапьних закладiв. Це дає змогу як органiзаторам, так i учасникам 

даного виду дiяльності показати свої здiбностi, креативний, нестандартний 

пiдхiд, динамiку росту педагогiчної майстерності. Органiзацiя подібних 

заходiв – ефективний спосiб залучення студентської молодi до активної 

дiяльностi, вiдшлiфовування набутого досвіду, збагачення власної скарбниці 

знань. 

Позитивний приклад, перейняття педагогiчного, професiйно-

орiєнтованого досвіду – невід'ємна складова формування педагогiчної 

майстерності викладача вищого навчального закладу, який прагне до нових 

зввршень. Iз поколiння в поколiння незмiнним залишаються такі якостi 

iдеального педагога, як любов до дiтей, учнiв, студентів, високий 

професiоналiзм, доброзичливiсть, щирiсть, вмiння спілкуватися. 

Педагогiчний iмiдж повинен бути таким, нiби увесь світ зацiкавлений у 

вашому хорошому настрої, вiдмiннiй зовнiшностi, мiцному здоров’ї та 

успiшностi. Дуже важлива зовнiшня iндивiдуальнiсть, яку потрiбно зберегти 

або створити, не зашкоджуючи професії. Закоханий у студентів i 

зацікавлений своєю працею педагог за допомогою iнтуіції вибирає тi методи 

поведінки, якi є найбiльш адекватними та актуальними. На нашу думку, 

педагогiчний iмiдж включає в себе професiоналiзм, педагогiчну 

майстерність, iндивiдуальний стиль педагогiчної дiяльностi, педагогiчну 

компетентність та артистизм. Педагогiчний артистизм передбачає вiдкритiсть 

та безпосерепність вчителя, вмiння говорити i дiяти прямо, дiлитися тим, що 

накопичилося в середині. Biн є поєднанням духовних i фiзичних якостей, 

допомагає знайти зв'язок з учнями, завоювати їx довіру [11]. 

Для виявлення рiвня сформованостi критерiїв позивного iмiджу 

викладача, особистісних якостей, прагнення освiтян до самовдосконалення, 

складових формування педагогічної майстерностi було здiйснено 

анкетування студентів та викладачів. Дослiдження проводилися на базi ВП 

«Лисичанський педагогічний коледж Луганського нацiонального 

унверситету iмeнi Тараса Шевченка». який 2014 року постраждав вiд 

вiйськових дій. Всього було опитано 236 особи (студенти 4 курсів та 

викладачi), віком від 20 до 50 років, педагогiчний досвiд яких, в середньому, 

складає 15 років. Результати анкетування показали, що найважливiшими 

якостями пепагога-майстра є доброзичливiсть, професiоналiзм, креативнiсть, 

комунiкабельнiсть, інноваційність, почуття гумору, організованість, 

вимогливість. Виходячи з цього, визначено, що найважливiшим у роботi 

викладача ВНЗ є любов до професії. вмiння зацiкавити студентів, прагнення 

до самовдосконалення, новизна та компетентність. Слiд зазначити, що всі 

респонденти вказали на досягнення найвищого рiвня самовиховання як 



обов'язкового компонента формування педагогiчної майстерностi. 

Прикладом для наслiдування, взiрцем, еталоном визначенi прiзвища 

видатних людей: Сухомлинського В. О., Коротяєва Б. Д., Шевченко Г. П., 

Амонашвiлi Ш. О., Макаренка А. С., Саприкiної Т.Г., Ушинського К.Д., 

Гавриш Н. В., Miнєнкo Г. М., Iгнатушi А. Л. 

Здiйснивши дослiдження ми прийшли до наступних висновків: 

педагогiчна майстернiсть викладача являє собою своєрідну закрiплену в 

образах, символах i нормах, програму соціальної поведiнки людини. 

Класичний педагогiчний iмiдж, або образ педагога, як взiрця для 

наслiдування студентами, формувався поступово, охоплюючи як внутрiшнi 

так i зовнiшнi якостi особистості. Критерiями сформованостi педагогічної 

майстерностi виступають знання про значення педагогiчної майетерностi, 

його складовi компоненти та методи формування, вмiння з їx застосування 

поряд з розвинутою мотивацiєю до самовдосконалення. Система роботи 

полягає у послiдовному використанні комплексу методів, що, поєднуючись 

мiж собою, створюють технологiю формування педагогіної майстерностi та 

iмiджу педагогів вищої школи. 

Висновки. Для створення оптимального функцiонування сучасної 

освітньої системи необхiдний iнновацiйний пiдхiд до тих, хто навчається, 

створення передумов для iнновацiйного навчання педагога, який займе в 

навчальному закладi лiдируючу, але не домiнуючу позицiю; буде виконувати 

функцiї режисера; буде грати роль не тiльки органiзатора, але i спiвучасника 

такого навчального процесу, який будуєься як дiалог тих, хто навчається, з 

пiзнавальною реальнiстю, з iншими людьми, ведучого до збагачення їx 

особистiсного досвiду. 

Отже, для успiшної педагогічної дiяльностi викладачевi вишого 

навчального закладу повиннi бути притаманнi високий професiоналiзм та 

компетентність, педагогiчна майстернiсть та позитивний iмiдж. Викладач 

повинен постiйно працювати над постiйним вдосконаленням своєї 

компетентностi, педагогнної майстерності та створенням позитивного 

iмiджу. 

Подальшi дослiдження планується провести у напрямку вивчення 

проблем становлення професійної компетентностi викладача вищої школи. 
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