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МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Різнобічний розвиток особистості – це перспективна мета і тому було б 
нереальним вважати, що ця мета може бути досягнута в наш час. Гармонійно 
розвинена особистість - це ідеал, на який ми орієнтуємось, на кожному етапі 
розвитку він отримує конкретний зміст, адекватний соціальним умовам. 
Соціологія розрізняє три типи особистості: ідеальний, до якого треба 
прагнути; базисний, який найкращим чином відповідає можливостям даної 
стадії суспільного розвитку; модальний, або який існує реально. Ці типи 
можуть бути прийняті за основу побудови трьох рівнів моделі особистості 
вчителя початкової школи: модального, базисного, ідеального. Таким чином 
буде виявлена недостатність у деяких моделях, що носять статичний та 
описово-нормативний характер. Така модель може мати відкриту систему, 
що дозволить вести постійну корекцію практичного втілення реально 
можливої моделі особистості вчителя із загальною стратегією розвитку 
педагогічної освіти. 

Модель особистості вчителя в ідеалізованій формі відображає суттєві 
характеристики вчителя як людини, особистості, індивідуальності, суб’єкта 
педагогічної діяльності та її відношень. Ця модель будується у відповідності 
з ідеєю різностороннього розвитку особистості, яка виходить із цілісного 
уявлення про біологічну, психологічну та соціальну структуру людини.  

Вузівське навчання й виховання студентів своїм змістом і методикою, 
стилем спілкування має закладати базові основи культури особистості: 
моральної, розумової, фізичної, екологічної, естетичної, економічної та 
правової [1]. 

Модель опирається на системний аналіз структури та змісту 
педагогічної діяльності вчителя початкової школи. 

Попередній аналіз педагогічної діяльності на основі діяльнісно-
особистісного підходу дозволив нам виділити основні параметри особистості 
вчителя, такі, як соціальні, педагогічні, психологічні та фізичні. Ці параметри 
виділені на основі наступних методологічних принципів: 

- суб’єктивність як послідовна реалізація діяльнісно-особистісного 
підходу; 

- динамічна системність та ієрархічна сукупність психологічної 
структури людини; 

- практичний вимір досліджуваних особистісних параметрів, єдність 
їх якісної та кількісної інтеграції; 

- педагогічна прагматичність як комплексна оцінка ефективності 
професійної діяльності вчителя; 

- операційна та змістова прогностична модель. 
Виходячи з цих принципів, була сконструйована модель особистості 

вчителя початкової школи, що складається з чотирьох підсистем. 
 



Модель особистості вчителя 
Соціальні якості - науковий світогляд та моральні якості 
 - загальноосвітня підготовка 
Педагогічні якості - базові професійно-педагогічні знання та вміння 
Психологічні якості - направленість особистості 
 - самосвідомість 
 - здібності 
 - темперамент та характер 
 - особливості психологічних процесів та станів 
 - досвід особистості 
Фізичні якості - стан здоров’я 
 - працездатність 
 - рівень фізичної культури 

 
Охарактеризуємо зміст кожної з означених підсистем базової моделі 

вчителя. 
І. Соціальні якості. 
1.1. Науковий світогляд та моральні якості: система поглядів на 

природу, суспільство, мислення людини, ідеали, переконання: відношення до 
суспільства, інших людей, самого себе; ставлення до педагогічної професії: 
організованість, дисципліна. 

1.2. Загальноосвітня підготовка: знання основ світової культури; знання 
національної історії; володіння основами ораторського та акторського 
мистецтва; знання основ фізіології та медицини. 

2. Педагогічні якості. 
2.1. Базові професійно-педагогічні знання про концепцію безперервної 

освіти: загальної середньої освіти; концепцію демократизації та 
реформування освіти в Україні; концепцію розвиваючого та виховуючого 
навчання; концепцію взаємозв’язку загальнолюдського та національного 
виховання; концепцію цілісного педагогічного процесу; концепцію 
виховання як засобу оволодіння світовою та національною культурою; 
закономірності виховання як суспільного явища та цілеспрямованої 
педагогічної діяльності; діалектики співвідношення мети, засобів та 
результатів організації навчально-виховного процесу; концепції особистості 
школяра як суб’єкта виховання, взаємодії свідомості, надсвідомості та 
підсвідомості в вихованні; концепції єдності розвитку, виховання та 
навчання особистості, виховання та самовиховання; закономірності вікового, 
родового та індивідуального розвитку дітей, врахування їх у навчально-
виховному процесі, диференціація та індивідуалізація навчання; 
співвідношення педагогічної науки, педагогічної майстерності та мистецтва в 
діяльності вчителя, його педагогічної творчості; проблеми змісту початкової 
освіти її диференціації, орієнтування та направлення; форм, методів та 
засобів розвитку, навчання та виховання; проблеми світового, передового та 
новаторського педагогічного досвіду та його використання; проблеми 
фізичного, морального, екологічного, трудового, естетичного, правового 



виховання; проблеми дитячого колективу та його впливу на особистість; 
проблеми перебудови системи народної освіти; проблеми демократизації, 
націоналізації, гуманізації школи. 

2.2. Базові професійно-педагогічні вміння: проводити діагностику рівня 
розвитку дітей (фізичного, психічного, розумового, морального) на основі 
комплексу психолого-педагогічних методів; проектувати та планувати 
педагогічну діяльність, визначати та вирішувати професійні задачі та 
завдання; проводити навчально-виховну роботу у відповідності з 
психологічними закономірностями розвитку, навчання та виховання, 
педагогічними принципами та методами; ефективно застосовувати 
розвиваючі, навчаючі, виховуючі методи та засоби відповідно з психічними, 
віковими, родовими та індивідуальними особливостями дітей; організовувати 
спільну діяльність вихователя та дітей; спілкуватися з дітьми, їх батьками, 
колегами-вчителями; аналізувати педагогічний (світовий, передовий, 
новаторський) та особистий досвіди роботи, уміння до саморегуляції, 
самоконтролю, самооцінки, виділяти типові недоліки у професійній 
діяльності, долати їх; конкретизувати, корегувати та прогнозувати 
навчально-виховну роботу; займатися професійною самоосвітою та 
самовихованням, використовуючи досягнення світової педагогіки, психології 
та передового педагогічного досвіду, проводити доступні педагогічні 
дослідження. 

3. Психологічні якості. 
3.1. Спрямованість особистості: супідрядна система цілей та задач 

людини, що розподілена в часі та обставинах життя та діяльності 
професіонала; реальні інтереси та захоплення людини в їх зв’язку, структурі 
та можливих протиріччях; система потреб та мотивів ( за основними видами) 
в їх особистісній ієрархії; рівень сформованості, мотиваційної готовності 
(відповідності) до педагогічної діяльності, супідрядна система особистісного 
змісту; система світоглядних позицій людини (установки, переконання, 
принципи, ціннісні орієнтації та ін.), що реалізує не лише вибіркову 
спрямованість в діяльності та поведінці особистості, але й усіх інших 
компонентів та проявів психологічної структури людини. 

3.2. Самосвідомість. Самопізнання та рефлексія в цілому (як 
відображення особистісного “Я”, що належить до категорії “Ти”, “Ми”, 
“Вони” та проектується на зовнішність, рід, національність, громадянство, 
професію та ін.); ставлення до себе, самооцінка, самоствердження; 
саморегуляція, самоуправління, самоконтроль та вольові якості; 
саморозвиток, самоосвіта, самовдосконалення; усвідомлення в часі свого 
життєвого шляху, просування по службових сходинках, етапах, рівнях, 
соціальна адаптація, психічний час особистості, загальна логіка та 
протиріччя її внутрішньої (духовної) історії. 

3.3. Здібності (як динамічні основи навчальних властивостей): швидкість 
та легкість професійних знань; швидкість та легкість досягнення 
ефективності професійної діяльності; особистісний набір (ієрархія) 



здібностей та талантів (як якісного своєрідного залучення здібностей), 
ступінь їх розвитку та реалізації в професійній діяльності. 

3.4. Темперамент та характер. Основні прояви темпераменту: 
енергійність(активність) соціальна, предметна; пластичність соціальна та 
предметна; темп соціальний та предметний; емоційність соціальна та 
предметна; нейротизм, психотизм; екстраверсія-інтраверсія; емпатійність. 
Основні групи характерних особливостей (як прояву відношень, що 
зародилися в підструктурі спрямованості): ставлення до суспільства, його 
духовних та політичних умов; ставлення до праці взагалі та до учительської 
праці зокрема, співвідношення в поведінці усвідомлення прав та обов’язків; 
ставлення до людей: школярів, батьків, колег, до оцінок з їхнього боку, 
переважаючий стиль педагогічного спілкування, якість та інтенсивність 
міжособистісних взаємодій; динаміка характерних особливостей. 

3.5. Особливості психічних процесів та станів. Розвиненість та 
специфіка пізнавальних процесів та станів: виявлення якостей перцепції, 
специфіка сприймання та його зв’язків з іншими особистісними 
особливостями; прояв властивостей та особливостей уваги, якості 
спостережливості та її спрямованості; характеристика та специфіка процесів 
пам’яті та її зв’язку з іншими особистісними особливостями; властивості та 
особливості мислення, уяви, творчих можливостей; сформованість та 
особливість мовної діяльності; загальна оцінка інтелекту та прогноз її 
діяльності. Розвиненість та особливості емоційних процесів та станів: 
особливості експресії емоцій, їх усвідомленості та керованості; переважаючі 
емоційні стани та настрої, їх обумовленість та ступінь впливу на професійну 
діяльність; багатство та культура почуттів, емпатія, наявність співемоцій з 
оточуючими людьми; стійкість в стресових ситуаціях, схильність до 
емоційних реакцій, до ефективних виходів у поведінці; переважаючі емоції 
взаємодії на школяра та оточуючих; загальна оцінка нервово-психічної 
напруги діяльності, співвідношення зовнішніх та внутрішніх емоційно-
генних факторів. 

3.6. Досвід особистості. Якість професійних знань: зрозумілість, 
концептуальність, рівень засвоєння; стійкість та усвідомленість; чинність. 
Загальна ефективність професійної діяльності: ступінь сформованості та 
гнучкості необхідних навичок та вмінь, особливо творчих: міра їх 
узагальненості ( за матеріалом та класифікацією завдань), осмисленості та 
варіативності; вміння формулювати та вирішувати інваріантні та комплексні 
професійні задачі; вміння виділяти, систематизувати та передбачати типові 
прорахунки та помилки в професійній діяльності, можливості їх зменшення 
та запобігання; виділення напружених, конфліктних та екстремальних 
моментів професійної діяльності, вміння їх регулювати; сформованість 
професійно необхідних психолого-педагогічних знань та вмінь; загальний 
рівень педагогічної майстерності, можливості та шляхи її розвитку. 
Можливості сприйняття нових знань та вмінь, зміни змісту діяльності з 
метою кардинального підвищення її ефективності, здатність до самоосвіти та 
самовдосконалення. Система звичок як усталених форм поведінки 



професіонала, їх вплив на ефективність педагогічної діяльності, на 
стереотипність чи мінливість поведінки людини. 

4.  Фізичні якості. 
Стан здоров’я. Працездатність. Рівень фізичної культури. 
Виходячи з особливостей формування готовності до педагогічної 

діяльності в сільській початковій школі, ми виділяли кілька етапів цього 
процесу, а саме: допрофесійний, актуалізаційний, навчально-інформаційний. 
Пошуково-дослідницький, конструктивний, післявузівський. Назви етапів, їх 
межі є умовними. В дійсності вони накладаються один на одного, активно 
взаємодіють. 
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