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PROFESSIONAL PEDAGOGICAL VIEW OF THE TEACHER 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД УЧИТЕЛЯ 

 

Анотація. Професійний педагогічний світогляд в межах реалізації ідеї 

самоцінності особистості зараховується до інтегральної динамічної системи. 

Професійному педагогічному світогляду як інтегральній функціональній системі в 

структурі особистості притаманні прояви інтернальної і екстернальної спрямованості. 

Ключові слова: професійний педагогічний світогляд, система, особистість. 

 

Наприкінці ХХ-го століття найбільш визнаною стала концепція розвитку 

людського потенціалу, розроблена експертами Програми розвитку ООН, яка ставить 

у центр суспільного прогресу і розглядає економічне зростання скоріше як засіб, ніж 

як кінцеву мету розвитку людського потенціалу Ця концепція з урахуванням 

комплексного підходу зазначає, що основними показниками слід вважати не тільки 

ВВП, але і параметри, які характеризують здоров'я та освіту. Фахівці ПРООН 

розробили інтегральний показник для визначення досягнень у сфері базового 

розвитку людини. Індекс людського розвитку (ІЛР), який до 2013 року- визначався як 

«Індекс розвитку людського потенціалу» (ІРЛП, англ. Human Development Index, 

HDI). Це інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного 

порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як 

основних характеристик людського потенціал}' досліджуваної території. Він є 

стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн і 

регіонів. Індекс публікується в рамках програми розвитку ООН в звітах про розвиток 

людського потенціалу. Він розраховується на основі трьох показників: довголіття, 

вимірюваного при народженні як тривалість майбутнього життя; досягнутого рівня 

освіти, що визначається як сукупний індекс грамотності дорослого населення; рівня 

життя, оцінюваного на базі реального ВВП на душу населення паритет купівельної 

спроможності у доларах США. Щодо України, то незважаючи на відносний ріст 

індексів у 2009-1012 роках, динаміка рейтингу навпаки погіршилася. У 2010 році 

Україні належала 69-та позиція, у 2011 - 76-та з показником 0.737, в 2012-му - 78-ма. 

За даними 2014 року Україна займає 83 місце. Попри те, що європейські аналітики 

оцінили Україну як «країну із високим рівнем людського розвитку», український 



Proceedings of XХХIIІ International scientific conference 

«I n n o v a t i o n s  o f  t h e  f u t u r e » 

62 

показник - найнижчий з-поміж європейських держав [1]. Рівень людського розвитку 

визначає вектори професійного світогляду фахівців. 

Опис професійного педагогічного світогляду можна подати у поняттях 

синергетики. Такий опис дає можливість висвітлити динамічні характеристики 

професійного педагогічного світогляду. Для інтегральної функціональної системи в 

структурі особистості, якою є професійний педагогічний світогляд, притаманні  

прояви інтернальної і екстернальної спрямованості. Інтернальна спрямованість 

виявляється у кумулятивних властивостях професійного педагогічного світогляду-

здатності об‘єднувати, поєднувати, аналізувати і активізувати елементи досвіду, а 

також знання, погляди, ідеї, а при здійсненні професійної педагогічної діяльності за 

певних умов якісно змінюватися- в реалізуємому світогляді ( з урахуванням 

особливостей особистості вихованця і педагогічної ситуації); здатності до біфуркації 

(перебудові, реорганізації внутрішнього світу особистості педагога) за рахунок і 

навколо атракторів, якими можуть бути погляди, цінності, потреби, мотиви 

особистості. Безумовно, що не всі потреби, що забезпечують мотивацію людини, 

обумовлюють професійну педагогічну діяльність. Наприклад, потреба у спілкуванні 

може бути реалізована як в діяльності представника громадської організації, так і 

педагога. Але у першому випадку сенс полягає у забезпеченні впливу на людину, 

зміну її свідомості, то педагогічне спілкування забезпечує культурний розвиток 

людини. 

Екстернальна спрямованість професійного педагогічного світогляду 

виявляється в його адаптивних властивостях- оформленні культурно досвіду людства 

тотожно можливостям сприйняття і розуміння вихованця, учня. Професійний 

педагогічний світогляд учителя сприяє віддзеркаленню світу дитинства, світу 

вихованця у мові культури, якою він ще не володіє на такому рівні, щоб самому 

порозумітися з світом. Загальнолюдська культура відтворюється крізь призму 

особистості педагога, а учитель постає  своєрідним «перекладачем» між культурою 

людства і культурою учня. Професійний педагогічний світогляд може бути 

активізовано у частині появи функції доповнення за умови недостатності оточуючого 

освітнього середовища, при виявленні неузгодженості між вимогами освіти і 

можливостями оточення дитини. Наприклад, за умов різної етнічності (дитина і 

вчитель- носії різних культур) учитель як один з учасників освітнього процесу 

реалізує державне замовлення в освіті, грунтуючись на освітніх стандартах і вимогах 

до освіти, які можуть бути ширшими або не співпадати з умовами культурно-

освсітньої ситуації. Учитель здатний компенсувати природньо-соціальні умови за 

рахунок власного культурного педагогічного світогляду. Учитель визначає 

співвідношення необхідного і суттєвого, міру доцільного доповнення, здатного стати 

основою освіти, виключаючи нанесення шкоди або пригнічення етнічної 

самобутності учня. Здатність і готовність замінити, заповнити прогалину або пустоту 

в досвіді дитини досвідом педагога, поданому у доступній формі, засвоєння 

адекватних методів освіти є компонентом структури педагогічного світогляду. У тому 

випадку, коли освітній простір існує в умовах полікультурності, виникає необхідність 

залучення до змісту освіти способів взаємодії з іншими культурами. 

Таким чином, внутрішня інтеграція особистісних утворень для встановлення 

зв‘язків і організації, необхідних професійно-значущих властивостей, а також 

зовнішньо виявлена активність, є проявом рухливості професійного педагогічного 

світогляду і підгрунттям його розвитку. Динамічність професійного педагогічного 
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світогляду в процесі розвитку передбачає наступні трансформації: змінюється число 

одиниць досвіду за рахунок привласнення нових або об‘єднання в групи компонентів; 

виникають, зникають і актуалізуються латентні потреби, формується ієрархічна 

система професійних педагогічних цінностей, професійної мотивації; 

встановлюються зв‘язки, групуються особистісні конструкти, фундаменталізуються 

засади професійної педагогічної діяльності. 

Професійний педагогічний світогляд в межах реалізації ідеї самоцінності 

особистості зараховується до інтегральної динамічної системи. Вона подає в цілому 

якості/можливості людини і відбиває «випереджаючий» образ людини. Саме 

інтегральність і прогностичний, перспективний характер світогляду, як слушно 

зазначають прибічники концепції людського потенціалу (С. Бортнік, Л. Горкіна та ін.) 

[2, 3] і дослідники національної свідомості і самосвідомості особистості (В. Борисов, 

Г. Гуменюк та ін.) [4, 5] зумовлюють його відмінність від здібностей. В структурі 

професійного педагогічного світогляду відповідно до структури людського 

світогляду, можна виокремити декілька антропологем-компонентів (схема 1): 

світосприйняття, що забезпечує загальну життєздатність педагога і впливає (особливо 

у частині психічної активності) на здоров‘я учнів; інформаційні ресурси: символіка, 

сенс і значення культурних феноменів, знання і кваліфікація, особливо  психолого-

педагогічна компетенція; адаптивні ресурси-соціальна адаптованість, здатність до 

пристосування як до можливолстей освітнього середовища, так і до індивідуальним 

психічним особливостям вихованців, а також здатність адаптувати соціальний досвід 

до можливостей дітей; культурно-ціннісні орієнтації, що є в сфері світогляду 

своєрідними аттракторами, серед яких для педагога визначальними є цінність 

розвитку людини, культура і культурні способи передачі соціального досвіду. Всі ці 

антропологеми, на думку  прибічників концепції людського потенціалу фіксують 

тенденції, що визначають зміни в умовах людського існування, а також акцентують 

увагу на тому, що пов‘язано з можливістю адаптації людини до мінливих умов. 

Стереотипи і автостереотипи професійної діяльності є компонентом професійного 

педагогічного світогляду вчителя. 

Компоненти професійного педагогічного світогляду активізуються на різних 

рівнях особистості. На рівні світосприйняття забезпечується психічне здоров‘я 

учителя, його емоційний стан врівноваженості; психологічний рівень -активність і 

динамічність потенційних утворень, функціонування адаптивних ресурсів особистості 

педагога; рівень свідомості забезпечується інформаційними ресурсами і культурно-

ціннісними аттракторами. Професійний педагогічний світогляд є складним 

утворенням, що інтегрує основні особистісні характеристики. Підгрунттям інтеграції 

постають потреба у професійній педагогічній діяльності (В. Андрущенко, М. Євтух, 

Б. Кортяєв та ін.) – передачі соціокультурного досвіду- і потреба в змінах, що 

утворюють підгрунття розвитку, зокрема особистісного. Професійний педагогічний 

світогляд обіймає передбачувану можливість досягнення результату. Результат у 

педагогічній діяльності- це зміни у розвитку і навченості дитини, вихованця, учня. 

Суттєво значущим для педагогічної освіти є виокремлення обгрунтованих стратегій 

педагогічного впливу, що сприяють формуванню тих чи інших особливостей 

сучасного вчителя. 
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ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СМАКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

У статті висвітлено особливості формування художнього смаку майбутнього 

вчителя музичного мистецтва в процессі інструментального навчання. 

Інструментальну підготовку трактовано як багатокомпонентний, цілісний процесс 

художньо-творчого розвитку майбутнього вчителя художнього мистецтва, 




