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НАУКОВІ ЗАПИСКИ СЕРІЯ! ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 52

система творчих робіт (творів-мініатюр), створення 
рукописних ілюстрованих збірок дитячих творів 
“ Наша творчість” , написання та інсценування 
учителями разом з учнями й самими учнями казок та 
деякі інші.

Вагому роль у здійсненні науково-методичної 
підготовки вчителів Павлиської школи відігравали 
методичні об’єднання. Так, у доповіді В.О. Сухо- 
млинського “Як навчити учнів 8 - 1 0  класів писати 
самостійно твори з літератури” (2,2-3), зробленій 1952 
р. на засіданні предметної комісії учителів мови та 
літератури, викладачам радилося писати для учнів 
зразки переказів і творів, удосконалюючи тим самим 
власні методичні вміння.

У доповіді Р.К. Зази “Естетичне виховання учнів 
на уроках читання в початковій школі”, зробленій 1960 
р. на засіданні методичного об ’єднання вчителів 
молодших класів (5, 79-21), увага акцентувалась не 
тільки на змістовному боці навчального матеріалу, але 
й на психологічних аспектах методики проведення 
уроків. Підкреслювалося, шо створена педагогом 
емоційна обстановка на уроці та художня виразність 
мови вчителя пробуджують в учнів пізнавальний 
інтерес до аналізу твору та сприяють глибині засвоєння 
матеріалу. Розбір твору, проведений сухо, формально, 
навпаки, гасить інтерес дітей до набуття знань, 
негативно позначається на методичному рівні уроку.

Здійсненню  науково-м етодичної підготовки 
вчителів сприяла організована в Павлиській школі 
наукова просвіта. В.О.Сухомлинський справедливо 
вимагав, щоб кожний учитель був у курсі всіх новин 
наукового та культурного життя суспільства. Вивчення 
його творів показує, що він постійно стежив за тим, 
щоб у бібліотеці та методичному кабінеті школи 
завжди були журнали, довідники, словники, книжки з 
різних галузей науки та мистецтва. Зберігалися у 
бібліотеці та' методкабінеті також вирізки з газет і 
журналів, статті з питань методики виховання й 
навчання, розподілені за такими розділами: теорія і 
практика морального виховання; інтелектуальне 
виховання; фізичне виховання; естетичне виховання; 
політична освіта і навчання; виховання працьовитості;

виховання індивідуальних нахилів і покликання; 
духовне життя вихованців; психологія процесу 
оволодіння знаннями; психологічні особливості дітей 
молодш ого, середнього й старш ого віку; вибір 
професії; хлопчики й дівчатка в колективі; методика 
викладання основ наук (для кожного предмета окрема 
папка); навчально-виховна робота у початкових класах; 
творчі письмові роботи учнів; новини науки й техніки 
(з розділами “Гуманітарні науки” та “Природничі 
науки”) (6, 100-101).

Кожен учитель передплачував декілька журналів, 
серед яких о б ов’язково були науково-методичні 
видання. У педагогічному колективі було заведено 
обмінюватися журналами, приносити книгу, що 
сподобалася, на роботу. Регулярно проводилися в 
шкільному колективі читацькі конференції, колективне 
обговорення книжкових новинок, в тому числі 
науко во-м етод ич ної літератури.

Проведений аналіз свідчить про актуальність 
поглядів виданого науковця-експериментатора з 
питань підготовки вчителів до науково-методичної 
роботи й потребує подальшого вивчення і творчого 
використання його спадщини в діяльності сучасних 
педагогічних навчальних закладів.
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Коло наукових інтересів: підгтгговка викладацьких кадрів для 
середньої і вищ ої школи у науково-педагогічній спадщині 
вітчизняних та світових педагогів, діячів освіти й культури XIX -  
XX століть.

СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Андрій ПРОКОПЕНКО
У педагогічній системі заклад)' освіти діють два 

види управління: зовнішнє (соціальне) і внутрішнє 
(педагогічне). Соціальне управління здійснюється з 
боку державних і регіональних органів, а також органів 
управління навчальними закладами. Педагогічне 
управління здійснює викладач у процесі спільної 
продуктивної діяльності зі студентами.

Актуальною проблемою педагогіки й психології 
вищ ої школи є дослідж ення взаєм о зв’язку між 
соціальним і педагогічним видами управління з метою 
виявлення умов оптимізації педагогічного процесу. На

нашу думку, виходячи з вимог соціального управління, 
формулюються критерії оптимізації процесу навчання, 
що проводяться за допом огою  педагогічного 
управління. Засобами оптим ізац ії є компоненти 
педагогічної системи: цілі, принципи, зміст, методи й 
форми спільної діяльності. Отже, методологічною 
основою реалізації взаємозв’язку між соціальним і 
педагогічним управлінням є принцип оптимізації 
процесу навчання, обгрунтований Ю. К. Бабанським, 
М. М. П оташником, Т. О. Дмитренко та іншими 
вченими-дослідниками (2), (4). Термін “оптимізація”
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широко застосовується в математиці й технічних 
науках, зокрема в кібернетиці розглядається проблема 
оптимізації процесу управління в об’єктах будь-якої 
ф ізичної природи (5). Педагоги минулого часто 
висловлювали ідеї, пов’язані з пошуком найкращого з 
можливих варіантів у процесі діяльності людини. їхні 
роботи можуть слугувати науково-методологічним 
підґрунтям р о зв ’язання проблем и оп ти м ізац ії 
педагогічного процесу в сучасних умовах. Так,
Н. К. Кругіська писала: “ Вміти працювати означає... 
вміти вибирати... такі засоби, які давали б можливість 
найкращим чином, з найменшими витратами сил і часу 
досягнути поставленої мети (7, 106). Як відомо, 
В. О. Сухомлинський не використовував термін 
“оптимізація”, але у своїх педагогічних пошуках він 
намагався створювати для учнів найкраще середовище 
для навчання, виховання, розвитку, соціалізації, 
адаптації. У своїй книзі “ 100 порад учителеві" він 
розмістив розділи з такими назвами: “Як розділити 
працю школярів за порами року”, “Час учителя та 
взаємозалежність етапів навчання”, “Де брати час? 
Доба має тільки 24 години”, “Знання -  і мета, і засіб” 
тощо. В. О. Сухомлинський обгрунтував критерії 
оптимізації процесу навчання і виховання, серед них
-  зусилля учителя та учнів, витрачений час та ін. 
Знання розглядаються ним і як мета навчання, і як засіб 
розвитку учнів, їхньої адаптації до колективу (14).

Ю. К. Бабанським і М. М. Поташником розглянуто 
завдання о п ти м ізац ії п ед аго гіч н о ї систем и, 
педагогічного процесу та окремих компонентів (змісту, 
методів, форм спільної діяльності). Ю. К. Бабанським 
уведено в теорію оптимізації нове поняття -  реальні 
навчальні м ож ливості учня, які в ідображ аю ть 
внутрішні умови (здоров’я, рівень знань, розвиток 
мислення, ставлення до навчання, відповідальність) і 
зовнішні (вплив сім’ї, однолітків). Він уважав, що слід 
враховувати й зону найближчого розвитку учня 
(Л . С. Виготський), тобто необхідно знати, які 
завдання, якого рівня трудності може виконати учень 
з допомогою учителя. Критерієм оптимальності 
Ю. К. Бабанський вважає досягнення кожним учнем 
такого рівня усп іш ності, який відповідає його 
реальним навчальним  м ож ливостям  у зоні 
найближчого розвитку (12, 71 -76 ). Розглядаючи 
критерії оптимальності процесу навчання, вчений 
враховує особи стісн и й  ф актор. О б ’єктивний і 
суб ’єктивний ф актори враховані ним при 
обгрунтуванні обмежень: “ ...додержання учнями й 
учителями визначених Статутом школи для них норм 
часу на урочну та позаурочну роботу” (12, 74). 
10. К. Бабанським обгрунтовано систему способів 
оптимізації педагогічного процесу. Автором охоплено 
майже всі компоненти: цілі, зміст, методи, форми. У 
цілях він пропонує вибирати найбільш раціональний 
комплекс завдань освіти, виховання, навчання з 
наступною  кон крети зац ією  їх для врахування

особливостей класу. Зауважимо, що при виборі цілей 
автор розглядає лише об’єктивний і суб’єктивний 
фактори. Особистісний фактор не враховується. Те ж 
саме можна сказати стосовно інших компонентів 
педагогічної системи.

Завданням соціального управління, сформульо
ваним у держ авних  докум ентах  (Н аціональна 
доктрина розвитку освіти України у XXI ст.) є перехід 
до здійснення особистісно-орієнтованого навчання, 
що враховує знання, вміння, навички учнів, рівень 
розвитку м ислення, м овлення, уяви, пам ’яті й 
ґрунтується на досвіді учня (9). Сучасні філософи 
визначають досвід як філософську категорію, що 
ф іксує ц іл існ ість  й у н івер сал ьн ість  лю дської 
діяльності як єдності знань, умінь, навичок, почуття, 
волі (10, 715). О тж е, ц іл існ ість  д іяльності 
визначається досвідом людини й виявляє себе в 
єдності знань, умінь, навичок, почуття, волі.

Для того, щоб здійснити взаємозв’язок соціального 
і педагогічного управління в умовах особистісно- 
орієнтованого навчання, необхідно обґрунтувати 
систему педагогічних принципів як компонента 
педагогічної системи, що залежить від цілей і визначає 
вибір змісту навчання і виховання, а також методів та 
організаційних форм спільної діяльності викладачів 
і студентів. Таке положення принципів у структурі 
педагогічної системи не є випадковим. Поняття 
“принцип” досить широке:

Тлумачний словник: принцип -  1) Основне вихідне 
положення якої-небудь наукової системи, теорії, 
ідеологічного напряму і т.ін.; засада. 2) Особливість, 
покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, 
спосіб створення або здійснення чогось. 3)Переконання, 
норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 
поведінці, канон (11,714);

С ловник інозем них слів: принцип (від лат. 
Principium -  основа, першопочаток) -  керуюча ідея, 
що керує, основне правило поведінки, діяльності (13, 
563);

Філософський словник: у логічному розумінні 
принцип -  центральне поняття, підґрунтя системи, що 
являє собою узагальнення будь-якого положення на 
всі явищ а т іє ї галузі, з якої даний принцип 
абстраговано (15, 329).

Матеріалістична діалектика як наукова система 
ґрунтується на сукупності принципів: зв ’язок з 
практикою, узагальнення здобутків конкретних наук 
тощо.

В казані ф ілософ ськ і принципи мають 
нормативний характер. Наприклад, принцип зв’язку 
теор ії з практикою  застосовується не тільки у 
філософії; він є нормою для інших наук, у тому числі
-  педагогіки. Якщо проаналізувати визначення 
принципу, то можна помітити, що родовою кагтегорзоо 
є норма, правило, переконання, ідея. В іншому §ш* 
принцип -  спосіб, особливість. На нашу
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принцип п о в ’язаний з д іяльн істю , тобто мас 
практичне, прикладне значення.

Наприклад, філософський принцип узагальнення 
здобутків конкретних наук указує на те, що зв’язок 
матеріалістичної діалектики з об’єктивною дійсністю 
не є прямим, а опосередкованим, тобто через конкретні 
науки. Цей філософський принцип створює підгрунтя 
для реалізації зв’язку між філософією й конкретними 
науками. Він указує на той шлях, за яким діалектика 
може розвиватися як наука, що узагальнює дані 
конкретних наук, а сам е ті, що стосую ться 
“діалектичних закономірностей виучуваних об'єктів і 
процесу пізнання останніх” (8, 34). Таким чином, у 
першому випадку філософський принцип є основою, 
розкриває сутйість взаємозв’язку, а в другому -  вказує 
спосіб зв’язку ф ілософії з конкретними науками. 
Застосування принципу ум ож ливлю є дати 
характеристику в за єм о зв ’язку: не прямий, а 
опосередкований.

У педагогічном у проц есі принципи є тим 
підґрунтям, на якому розробляється зміст освіти, 
вибираються методи й організаційні форми спільної 
діяльності. Взаємозв’язок між принципами й іншими 
компонентами педагогічної системи можна розкрити 
на прикладі такої структурної схеми.

Вимоги з боку соціального управління передусім 
сприймає педагог, відображає їх у цілях, підбирає 
відповідні принципи, які потім створюють необхідне 
підґрунтя для вибору змісту, методів й організаційних 
форм спільної діяльності зі студентами. Якщо такою 
вимогою є застосування особистісно-орієнтованого 
навчання й виховання, то метою  є врахування 
особливостей кожного учня в цьому процесі. Крім 
того, принципи мають розкрити сутність особистісно- 
орієнтованого навчання й механізми (способи) його 
здійснення. Розглянемо систему принципів, що 
відповідають поставленим вимогам. Системоутво- 
рювальним фактором є той об’єкт, на який спрямовано 
дію принципу. С истем а принципів, на думку 
В. 1. Андреева, має ієрархічну структуру (1). Перша 
група принципів, що створює підгрунтя системи, має 
бути спрямована на особистість учня й сприяти її 
формуванню. На нашу думку, до перш ої групи 
принципів мають бути віднесені такі: принцип 
природовідповідності, гуманізації та демократизації. 
Дана сукупність принципів відображає дію чотирьох 
факторів: об’єктивного, суб’єктивного, особистісного 
та людського. П ринцип при родов ідп ов ідн ості 
спрямований на вивчення кожної людини: рівня знань, 
умінь, навичок, розвитку мислительних процесів, уяви, 
пам’яті, характеру, темпераменту, особливостей 
навчальної діяльності тощо. Сутність принципу

полягає в тому, щоб головною ланкою процесів 
навчання і виховання зробити  людину з її 
особливостями й рівнем розвитку. В. Г*. Кремень в 
інтерв’ю газеті “О світа України” , присвяченому 
Національній доктрині розвитку освіти України у 
XXI ст., говорив: “Червоною ниткою в Доктрині... 
проходить завдання створення такої системи освіти, 
яка була б особистісно-орієнтованою. Тобто, щоб у цій 
системі кожен, хто навчається, розраховував на те, що 
до нього ставитимуться не як до посереднього учня 
чи студента, а як до індивідуальності. Щоб бачили в 
ньому ті чи інші особливості, враховували їх, плекали 
самодостатню, самостійну особистість. Бо це й є 
передумовою і особистісного, і загальносуспільного 
успіху в майбутньому” (6, 2).

П ринцип гу м ан ізац ії проголош ує пріоритет 
людського фактора над технократичним. Сутність 
принципу полягає у створен ні стосунків у 
педагогічному процесі на основі гуманізму, повазі до 
особистості вихованця, опорі на його позитивні якості, 
визнання прав учня на таке середовище, яке б сприяло 
його розвитку й соціалізації в суспільстві. Головною 
метою української системи освіти, як сказано в 
Д октрин і, є створен н я умов для розвитку й 
самореалізації кожної особистості як громадянина 
України, формування поколінь, здатних навчатися 
впродовж життя, розвиток цінностей громадянського 
суспільства (9, 4).

Принцип демократизації впливає на розбудову 
стосунків між викладачами й студентами. Вони мають 
утвердж уватися на партнерський  основі як у 
навчальній, так і в позанавчальній  д іяльності. 
В. С. Безрукова пише: “ Все це іще слід тільки 
створити, тому що після стількох літ забуття цього 
принципу народна осв іта  встигла стати 
бюрократичною і командно-адміністративною” (3,47). 
Реалізація принципу демократичності буде сприяти 
підвищенню ролі викладача й студента в педагогічному 
процесі. Вони зможуть впливати на вибір компонентів 
педагогічного процесу: змісту освіти, методів і форм 
спільної діяльності.

Національна Доктрина передбачає впровадження 
нової, відкритої та демократичної системи освіти. 
В ідкритість системи забезпечує більший вплив 
громадської думки на прийняття управлінських 
рішень; демократичність - на застосування методів 
гнучкого уп равл ін н я, що ґрунтую ться на 
прогностичних, експертних, інформаційних функціях.

Три принципи: природовідповідності, гуманізації, 
д ем о к р ати зац ії -  сприяю ть створенню  такого 
освітнього середовища для кожного студента, яке 
забезпечить його розвиток як активної, самодостатньої 
особистості, що вміє приймати правильні рішення у 
виробничих і життєвих ситуаціях.

Ф ункціонування ц іє ї групи принципів буде 
підтримуватися в педагогічному процесі принципами 
другої і тр етьо ї груп. П ринципи другої групи 
(науковості, наочності, системно-комплексності) і 
третьої (культуровідповідності, зв’язку педагогічної 
тео р ії з п едагогічною  практикою , єдності 
індивідуальної, групової та колективної діяльності в 
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навчальній та позанавчальній (самостійній) роботі) 
спрямовані на педагогічний процес і середовище 
відповідно.

1. Актуальною проблемою педагогіки вищої школи 
є дослідж ення взаєм о зв ’язку між соціальним і 
педагогічним управлінням з метою виявлення умов 
оптимізації педагогічного процесу у вищій школі.

2. М етодологічн ою  основою  зд ійснення 
взаєм о зв’язку між соц іальн и м  і педагогічним  
управлінням є принцип оптимізації процесу навчання 
і виховання, розроблений Ю.К. Бабанським та іншими 
вченими.

3. Сучасним завданням соціального управління є 
перехід системи освіти до особистісно-орієнтованого 
навчання і виховання, що враховує знання, вміння, 
навички кожного учня, рівень розвитку мислення, 
мовлення, пам’яті й грунтується на досвіді учня у 
навчальній діяльності.

4. Для здійснення взаємозв’язку між соціальним і 
педагогічним управлінням необхідно обгрунтувати 
систему принципів, яка є підгрунтям вибору змісту 
освіти, методів, організаційних форм.

5. Аналіз ф ілософ сько ї л ітератури  уможлив 
виявити три основні функції принципів: бути нормою, 
правилом у зд існ ен н і д іял ьн о ст і, способом  
розгортання діяльності, а також її характеристикою.

6. Система педагогічних принципів, до складу якої 
входять принципи першої, другої і третьої груп, 
сприяють здійсненню особистісно-орієнтованого 
навчання і виховання, якщо до першої групи належать 
принципи п р и р о до в ід п о в ід н о ст і, гум ан ізац ії, 
демократизації, до другої -  науковості, наочності, 
систем но-ком п лексності і до тр етьо ї -  
культуровідповідності, зв’язку педагогічної теорії та 
педагогічної практики, єдності індивідуальної , 
групової та колективної навчальної і позанавчальної 
діяльності.
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ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ У СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 
ТА СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 

Анатолій РАЦУЛ
Особистість у демократичному суспільстві, за 

твердженням педагогів й психологів, покликана 
виконувати соціальні ролі, тобто програму дій, нормі, 
зафіксованих в офіційних документах чи закріплених 
у народних звичаях і традиціях. Виконуючи суспільні 
ролі, людина втілює ідеї, досягає ідеалу, здійснює 
поштовх індивідуального “Я” . Отже, самореалізація, 
на нашу думку, -  це діяння людини відповідно до своїх 
можливостей, таланту, зд ібностей, це природна 
властивість людської істоти -  потреба реалізувати своє 
“Я” при умові прогресу в розвиткові.

Проблемою самореалізаціїособистості займаються 
О. В. К иричук, І. ГГ. М аноха, О. М. Л еонтьев, 
Л. ї. Божович. Так, говорячи про особистість, вони 
зазначають, що вона є суб’єктом перетворення світу 
(К. К. Платонов),здатна керувати своїм розвитком,

поведінкою, діяльністю (JI.І.Божович), стверджує своє 
життя в щ оденних справах , спілкуванні, праці 
(О.В.Леонтьев). Умовою самореалізації особистості, 
за О. В. Киричуком, є її обдарованість, креативність 
(здатність до творчості), яка “відкриває себе”, виражає 
своє “Я”, самореалізується.

С ьогодні, в час н ац іон альн о-держ авн ого  й 
культурного відродження України, життя ставить 
чимало проблем, серед яких чи не найважливішою стає 
усвідомлення кожною людиною своєї громадянської 
гідності, а народом- права на достойне, суверенне 
життя в цивілізованому світі. З огляду на цей факт на 
сучасному етапі як ніколи значущим і необхідним 
стало формування вчителя як моральної особистості.

Проблема особистості вчителя в усі віки хвилювала 
лю дство. Ж оден педагог минулого не обійш ов
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