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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Створення цілісної наукової системи і підготовки майбутніх учителів 

до педагогічної взаємодії в навчально-виховному середовищі школи пер-
шого ступеня передбачає вибір теоретико-методологічних стратегій дослі-
дження. 

Методологія дослідження базується на комплексі наукових ідей, що 
відображають не тільки рівень володіння науковцем фундаментальними 
істинами, теоріями, принципами, а й глобальну філософсько-світоглядну 
позицію. 

Методологічне забезпечення наукового дослідження полягає в суку-
пності теоретичних знань і положень, необхідних і достатніх для обґрунту-
вання його програми, логіки, структури, вибору і реалізації системи мето-
дів і засобів. 

Спосіб структурування, опису, теоретико-методологічного тракту-
вання досліджуваних явищ, вибір та інтерпретація категоріально-
термінологічного апарату зумовлюється вихідною парадигмою, що визна-
чається у наукознавсті як сукупність ідей, цінностей, методів, підходів до 
пояснення та розуміння суті і закономірностей розвитку аналізованих фра-
гментів дійсності. 

При цьому вважаємо за доцільне орієнтуватися на вихідні положення 
наукознавста, сформульовані В. Краєвським, щодо існування таких мето-
дологічних рівнів та джерел дослідження – загально філософського, зага-
льнонаукового, конкретно-наукового, рівня методик і технік дослідження, 
а також методологічної рефлексії (застосування дослідником способів нау-
кового пізнання, в яких інтегруються всі джерела методологічного забез-
печення) [4]. Це створює необхідні передумови для конструктивного добо-
ру, систематизації, ієрархізації методологічних стратегій та їх продуктив-
ного застосування щодо проблеми нашого дослідження – підготовка май-
бутнього вчителя до педагогічної взаємодії в навчально-виховному середо-
вищі школи першого ступеня. 

До фундаментального рівня загальнонаукової методології належить 
системний підхід, становлення якого у 60-х рр. зумовило якісно новий етап 
розвитку методології наукового пізнання, хоча традиції системного світо-
сприймання, цілісного осягнення явищ закладені працями В. Вернадського, 
Л. Виготського, П. Флоренського та ін. Наукова цінність системного під-
ходу визначається його значенням як єдиного принципу, що відображає 
світоглядний рівень дослідження; як універсального методу пізнання; як 
технології дослідження, що протистоїть стихійності, суб’єктивізму, ство-
рює умови для послідовності і стабільності наукових пошуків. 
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Традиція розвитку уявлення про цілісність, системний характер пе-
дагогічних явищ та їх практичну реалізацію бере витоки від П. Каптєрева, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Шацького. Екстраполяція ж поло-
жень системного підходу на педагогічні дослідження стала фактором сти-
мулювання розвитку внутрішньонаукової рефлексії, що сприяло оформ-
ленню теоретичної педагогіки, становленню її методологічних засад. Знач-
ний внесок у розроблення педагогічної системології зробили 
С. Архангельский, В. Беспалько, Т. Ільїна, Ф. Корольов, Н. Кузьміна, 
В. Якунін та ін., їх науковий пошук спрямувався на вивчення проблем син-
тезу змістових та формувальних методів системного педагогічного дослі-
дження, підвищення методологічної культури педагогів-дослідників, інте-
грацію різноманітних уявлень про педагогічну систему, цілісність онтоло-
гізації її моделей. Один з перших дослідників цього напрямку Ф. Корольов 
наголошував на важливості бачення цілісності, що не може обмежуватися 
описом найбільш істотних ознак із розкриттям лише деяких зв’язків. Вче-
ний показав, що педагогічні явища належать до складних систем і мають 
такі особливості, як цілісність (підпорядкованість усіх частин складної си-
стеми загальній меті); вплив змін одного параметру на всі інші; необхід-
ність наукового обґрунтування керівництва такими системами [3]. 
Т. Ільїна, розглядаючи педагогічні явища як об’єкт застосування системно-
го підходу, відзначає, що вони не зводяться до суми їх складових, а стано-
влять «розчленовану цілісність», при цьому слід враховувати всі фактори, 
що впливають на систему у цілому, особливо ті, що піддаються педагогіч-
ному управлінню [2, с. 34]. У зв’язку з цим важливо враховувати виділені 
В. Якуніним характеристики педагогічних системі, які, на думку автора, є 
реальними (за походженням), соціальними (за субстанціональною озна-
кою), складними (за рівнем складності), відкритими (за характером взає-
модії із середовищем), динамічними (за ознакою мінливості), ймовірніс-
ними (за способом детермінації), цілеспрямованими (за наявністю цілей), 
самокерованими (за ознакою керованості). На високих рівнях організації 
педагогічна система, відповідно до поглядів Б. Ананьєва, «вписується» у 
систему соціуму, соціальних відношень, систему праці, професії, власного 
життя особистості. Б. Ломов розрізняє розвиток педагогічної системи шля-
хом зміни її організації – по вертикалі, та ступеня організованості (зміни в 
межах конкретної якості) – по горизонталі. 

Робота присвячена розв’язанню проблеми професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії в навчально-
виховному середовищі загальноосвітньої школи. 

Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії в навчаль-
но-виховному середовищі школи, слід розглядати як досить специфічну і 
складно структуровану педагогічну систему, що складається з різноманіт-
них компонентів, елементів та їх функціональних взаємозв’язків, які вима-
гають обґрунтованого виявлення і теоретичного моделювання, а також 
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віднаходження системоутворюючих чинників для педагогічного управлін-
ня процесами його формування та розвитку. 

Науковий пошук таких системних якостей та системоутворюючих 
чинників має бути комплексним, враховувати, насамперед, діяльнісні та 
особистісні прояви цього новоутворення, звертатися до інтегративних, 
суб’єктивних властивостей педагогічної праці. 

Методологія системного підходу широко використовується у сучас-
них наукових дослідженнях професійно-педагогічної підготовки майбут-
нього вчителя: комплексного підходу (О. Бодаков); інтенсифікації навча-
льно-виховного процесу на основі цільового підходу (Н. Половникова); ці-
лісності (В. Семиченко); цілісності «бачення» педагогічного процесу 
(Н. Хмель); виховання особистісної культури вчителя як основи форму-
вання професійної майстерності (Л. Нечепоренко). 

Особливе місце у вивченні проблем займає така фундаментальна ме-
тодологічна стратегія вітчизняної філософії, психології, педагогіки, як дія-
льнісний підхід. 

Методологія діяльнісного підходу широко використовується у су-
часних дослідженнях професійно-педагогічної підготовки: професійно-
діяльнісний підхід (Л. Рувинський); формування педагогічної майстерності 
через спеціальні вправи в контрольованих умовах (І. Зязюн, М. Кривоніс, 
Н. Тарасевич); професіоналізація позааудиторної роботи зі студентами з 
педагогіки (Л. Кондрашова) та ін. 

Професійно-діяльнісний підхід до підготовки вчителя полягає в то-
му, що зміст і процес підготовки повинні відповідати таким принципам: 
професійно-діяльнісному, який повинен визначитися системою знань та 
умінь, необхідних для розв’язання навчально-виховних завдань учителя; 
педагогізації – відповідати змісту навчання в школі (за умов переваги гли-
бини матеріалу у вузі у тій мірі, в якій це необхідно для кращого навчання 
школяра), а сам процес навчання у вузі повинен стати для майбутніх учи-
телів зразком з організації навчання у школі, звичайно, з урахуванням її 
специфіки; особистісному – уявляти систему формування цілісної особис-
тості вчителя як педагогічного мислителя і гуманіста, який оволодів педа-
гогічною технікою, сприяти його індивідуально-творчому розвитку; єднос-
ті теоретичної та практичної підготовки – мати практичну спрямованість 
та тісний взаємозв’язок з педагогічною практикою; єдності педагогічної та 
психологічної підготовки – мати спрямованість психологічної підготовки 
на розв’язання педагогічних завдань у школі і опори педагогічної підгото-
вки на психологічні знання; психологізації педагогіки – враховувати і спи-
ратися на психологію дітей; єдність дидактичного та методичної підготов-
ки – будується на основі послідовної реалізації принципів навчання в ме-
тодичних курсах, усвідомлення студентами цих принципів, опори на них у 
процесі педагогічної практики; випереджаючого поширення передового 
новаторського педагогічного досвіду – акумулювати в психолого-
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педагогічних дисциплінах, у методиках викладання, досвід та ідеї вчите-
лів-новаторів, передових учителів, що дозволить прискорити прийняття 
його вчительством вже в студентські роки, у найбільш сприятливому віці; 
професійно-досліницькому – стимулювати дослідницьку діяльність студе-
нтів у напрямку професійної педагогічної підготовки (особливо в процесі 
педагогічної практики), психолого-педагогічної, методичної підготовки 
студентів; активності та самовиховання – будується виходячи з розуміння 
професійного розвитку студентів як саморуху, що визначається внутрі-
шніми рушійними силами особистості студентів, їх самостійною роботою 
по оволодінню професійними знаннями і формуванню професійних якос-
тей; небезперервність педагогічної освіти – включати в себе довузівську 
професійну орієнтацію, педагогічну підготовку і відбір, після вузівське 
творче співробітництво з випускниками [6, с. 3–4]. Конкретні шляхи реалі-
зації цих принципів, більшість з яких у наш час уже запроваджені в прак-
тику роботи вищих педагогічних навчальних закладів освіти. 

Праксеологічний підхід як загальнонаукова і конкретно наукова ме-
тодологічна стратегія є порівняно новою проекцією діяльнісного підходу, 
яка звернена до дослідження власне технологічних аспектів різних видів 
людської діяльності. Термін «праксеологія» (від грец. «Праксин» – дія, до-
свід, підприємливість) був запропонований французьким філософом і со-
ціологом А. Еспіною, а перші концепції праксеології як науку про доско-
налу дію розроблені на початку ХХ ст. ученими А. Богдановим, П. Бурдо, 
Ж. Гостеле, Е. Слуцьким. Створення ж цілісної теорії досконалості дії уза-
гальненого характеру пов’язується з появою праць польських учених 
Т. Котарбинського (основоположника праксеології) «Трактат про грану 
роботу» і Т. Пщаловського «Принципи досконалої діяльності». Метою 
праксеології стало дослідження загальних законів досконалої людської ді-
яльності на основі синтезу теоретичних знань та емпіричного досвіду. 

Увагу широкого кола фахівців на Заході, які працюють у сфері під-
вищення кваліфікації вчителів, було привернуто до розроблення програм і 
курсів, що дають змогу вдосконалювати педагогічну майстерність, підви-
щувати професіоналізм учителів. Проте побудова і реалізація цих програм 
передусім залежить від орієнтації на ту чи ту парадигму визначення самого 
предмета навчання – поведінки. Деякі вчені розглядають поведінку як ві-
зуально відкриту для спостереження, зовнішню активність, інші – як при-
ховану, внутрішню. Аналізуючи історію виникнення поведінкового підхо-
ду, Д. Девіс вирізняє два основні психологічні напрями: теорію Б. Скіннера 
і теорію когнітивного навчання А. Бандурки. 

Перший напрям розглядає процес навчання як сукупність моторних і 
вербальних умінь, деяких засобів інтелектуального і етичного самоуправ-
ління і певних аспектів емоційного реагування. Мета навчання в процесі 
підвищення кваліфікації вчителя формулюється як «навчання новій пове-
дінці», що відсутня в навчальному репертуарі вчителя. 
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До навчання вчителів нових умінь і навичок через модифікацію по-
ведінки педагогічна спільнота поставилася неоднозначно. З одного боку, 
ідея формування вчителя-майстра, який віртуозно володіє педагогічною 
технікою, не могла не привернути уваги авторів програм. З іншого боку, 
біхевіориське спрощення діяльності педагога, трактування її як набору 
вмінь істотно звужували можливості навчання. 

Певні кроки щодо подолання розриву між зовнішньою та внутрі-
шньою поведінкою було зроблено когнітивною психологією навчання, яка 
робить ставку на зміну «стилю думок», посилань і установок вчителя. 

Переорієнтація на когнітивний підхід змусила багатьох фахівців по-
іншому поглянути на вчителя і його професійну діяльність. Викладання 
стали розглядати як активний процес, наголошуючи концептуально-
аналітичний та емоційно-чуттєвий, а не лише інформативний характер на-
вчання. 

Сучасні представники поведінкового підходу наголошують звести в 
цілісну структуру когнітивні процеси й поведінкові реакції, розглядаючи 
це об’єднання як запоруку успіху на шляху досягнення навчальної мети. 
Зміну поведінки вчителя як головну мету вони конкретизують трьома ти-
пами завдань: коригування та вдосконалення наявних умінь і навичок; роз-
виток чи зміна професійних установок на процес навчання; адекватне фо-
рмування Я-концепції вчителя. 

Автори програм навчання, розроблених у рамках поведінкового під-
ходу, уникають ортодоксального біхевіоризму і радикального когнітивіз-
му, намагаються поєднати практичну підготовку вчителя із розвитком його 
професійної свідомості. Методологічним підґрунтям для них слугує ідея 
щодо «вчителя-дослідника», котру активно розробляють сьогодні на Захо-
ді: вчитель має сприймати себе як теоретика і як практика одночасно. Як 
теоретик він привносить свою власну теорію навчання, свої уявлення, ідеї 
в процес планування уроків; як практик він організовує навчальний про-
цес, спираючись на добре відпрацьовані педагогічні технології й складові 
педагогічного вміння. Зміст професійної підготовки вчителя містить три 
основні блоки, які є напрямами роботи щодо зміни його функціональної 
поведінки: педагогічні вміння, уявлення про педагогічну діяльність, уяв-
лення про себе як учителя. 

Слід зазначити, що ці три блоки знань не ізольовані одне від одного: 
існує певний зв’язок між уявленнями вчителя про себе і його готовністю 
до засвоєння й подальшого застосування педагогічних технологій і складо-
вих інших навчальних умінь. 

У зв’язку з цим цікаві дані отримано Дж. Спаркі. В своєму дослі-
дженні вона спробувала визначити чинники, які зумовлюють рівень ефек-
тивності й подальшого застосування тієї чи тієї педагогічної стратегії на-
вчання. 

Дж. Спаркі рекомендує в процесі курсового навчання вчителів орга-
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нізовувати групову роботу, в перебігу якої потрібно: створювати атмосфе-
ру емоційної підтримки й терпимості; надавати вчителям можливість ви-
словлювати власну думку; обговорювати можливі ускладнення, пов’язані 
із застосуванням нововведень; прогнозувати реакцію учнів, адміністрації; 
ознайомлювати вчителів із досвідом тих, хто вже застосовує ці підходи. 

У прагненні прихильників поведінкового підходу перенести аспект у 
навчанні «ззовні усередину» простежується вплив гуманістичної психоло-
гії, яка розглядає поведінку людини як зовнішній вияв її внутрішнього сві-
ту. Такий підхід до організації навчання, безумовно, обґрунтованіший по-
рівняно з біхевіориськими поглядами, проте й він багато в чому неповний. 
На наш погляд, його найбільша вада – слабка увага до особистості вчителя. 
Включення в зміст навчання Я-концепції вчителя, його індивідуальних 
уявлень про себе і педагогічну діяльність розв’язує проблему лише частко-
во. Власне, побудова навчального процесу з урахуванням Я-концепції 
майбутнього вчителя спирається на індивідуально-психологічні, а не осо-
бистісні характеристики. Поза увагою залишається питання соціально-
етичного, духовно-культурного змісту Я-концепції з її інтелектуальним, 
емоційним, поведінковим компонентами. 

Фахівці у царині поведінкового напряму виокремлюють логічно 
пов’язані в процесі підготовки вчителя, два основні етапи. 

Перший організується безпосередньо в контексті навчання у вищому 
навчальному закладі. Його основним завданням є вдосконалення наявних і 
формування нових педагогічних умінь і навичок. Другий переноситься в 
контекст практичної підготовки майбутнього вчителя. Завданням навчання 
проголошується трансформація засвоєної на репродуктивному рівні техні-
ки і процедур у реальний процес навчально-виховного середовища школи 
першого ступеня. 

За такого двоетапного підходу навчальний процес включає певну по-
слідовність кроків: 

1) повідомлення необхідних знань; 
2) формування вмінь на репродуктивному рівні: а) демонстрація дія-

льності (повідомлення знань за принципом «демонстрація і пояснення»); 
б) організація самостійної практики за спрощених умов із безперервним 
зворотним зв’язком і аналізом майбутнім вчителем своєї діяльності в на-
вчально-виховному середовищі школи першого ступеня; 

3) перехід до пошукової, продуктивної фази: організація різноманіт-
них проблемних ситуацій (моделювання, рольові ігри тощо) із постійним 
оперативним зворотним зв’язком; 

4) продуктивний, творчий етап: а) самостійна практика в реальних 
навчальних ситуаціях класу під наглядом викладча-інструктора, яка супро-
воджується постійним аналізом з боку вчителя своєї діяльності; б) творча 
діяльність без безпосередньої підтримки інструктора-викладча. 

На другому рівні передбачається опанування основних ідей і понять 
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(концепцій), які пояснюють зразок, що вивчається. Вийти на цей етап – 
означає навчитися інтелектуально контролювати навчальний матеріал, що 
підлягає засвоєнню. 

Третій рівень характеризується не лише знанням і розумінням зразка 
та ефективними способами його застосування у навчальній ситуації, а й 
здатністю використовувати здобуті знання в практичній діяльності. Цей 
рівень передбачає володіння не лише тим чи іншим умінням, а й комбіна-
цію цих умінь з урахуванням навчальної ситуації модельованого уроку. 

На четвертому рівні – рівні розв’язання проблем – передбачається 
широке перенесення засвоєних на репродуктивному рівні навчальних тех-
нологій і складових умінь. 

Сучасні дослідники вважають праксеологічну культуру фахівця важ-
ливою складовою його професійної культури, що полягає у сукупності не-
обхідних способів і стратегій, здібностей, що забезпечують перехід від фо-
рмулювання проблем, задач до конкретних дій для їх вирішення. 

Використання праксеологічного підходу при вивченні професійної 
праці вчителя спрямовує на досягнення в ній практичної досконалості, 
майстерності за допомогою правильної її організації – вироблення системи 
заходів, оптимальних умов, засобів, докладання цілеспрямованих зусиль 
для досягнення максимальних результатів. 

Проблема підготовки до педагогічної взаємодії з позиції праксеоло-
гічного підходу передбачає всебічний аналіз майбутньої педагогічної дія-
льності, цілеспрямоване розроблення засобів її вдосконалення для подаль-
шого підвищення продуктивності, регулярне поновлення знань, обґрунто-
ване планування, раціональне використання часу, зусиль та ін. Праксеоло-
гічні положення виявляються цілком актуальними при дослідженні про-
блем педагогічної взаємодії та підготовки до неї майбутніх учителів. У 
зв’язку з цим суттєвий інтерес для нашого дослідження становлять розроб-
лені А. Ліненко на основі праксеологічного підходу наступні принципи до-
сконалої педагогічної діяльності: постановка цілей педагогічної діяльності 
(головних та другорядних, первісних, проміжних та кінцевих); уміння зі-
ставляти, порівнювати, аналізувати поставлену мету і здобуті результати; 
прогнозування можливих результатів педагогічної діяльності; планування 
наступних дій, препарація майбутньої діяльності, що охоплює самовихо-
вання і самовдосконалення, велику тренувальну роботу для набуття нави-
чок, збагачення професійними знаннями та вміннями; позбавлення інвігі-
ляції в майбутній педагогічній діяльності (надмірне опікування, тиск на 
учнів) [5, с. 127–130]. 

Реалізація праксеологічних ідей стосовно організації праці вчителя, 
проблеми підвищення педагогічної майстерності розглядається сьогодні 
переважно в ракурсі технологічного підходу до професійно-педагогічної 
діяльності і підготовки до неї, що активно здійснюється сучасними дослід-
никами В. Беспальком, В. Бондарем, М. Лавіною, В. Сластьоніним, 
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О. Пєхотою, А. Пітюковим, Н. Щурковою та ін. Цінними, на наш погляд, є 
зауваження про те, що без педагогічної техніки немає сенсу в педагогічній 
технології; без педагогічної технології неважливою стає педагогічна техні-
ка; відносно педагогічної майстерності педагогічна технологія виступає її 
складовою частиною, і рівень її розвитку зумовлює рівень майстерності 
учителя-вихователя. 

Існування сьогодні палітри педагогічних технологій різних рівнів – 
концептуального, теоретичного, методичного, операційного, результатив-
ного та ін., – гостро ставить питання про їх творче освоєння вчителем як 
важливий аспект педагогічного професіоналізму. Це додає професійній 
праці вчителя статусу майстерності, відкриває іншу якість та іншу сут-
ність, що дає змогу вчителю бачити цілісну систему педагогічної діяльнос-
ті у вигляді завершеного технологічного циклу, застосовувати «технологі-
чні ланцюжки», алгоритми послідовних цілеспрямованих і результативних 
дій, а також варіативно їх використовувати. У такому праксеологічному 
розумінні технологічність виступає невід’ємним атрибутом, характеристи-
кою педагогічного професіоналізму і спеціальним об’єктом управління в 
процесі професійної підготовки вчителя. 

Проведений аналіз діяльнісно зорієнтованих підходів свідчить, що 
такий методологічний напрямок у всій розмаїтості його видів і трансфор-
мацій був і далі залишається значущим науковим орієнтиром при вивченні 
проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічної вза-
ємодії в навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи. 

Отже, для забезпечення професійно-педагогічної підготовки майбут-
ніх вчителів до педагогічної взаємодії за нових умов необхідно вивести 
розв’язання проблеми на особистісний та індивідуально-творчий рівень, в 
основу якого покладено ідею суб’єктного розвитку і саморозвитку особис-
тості майбутнього вчителя. Характерною особливістю такого підходу є те, 
що студенти педагогічних ВНЗ орієнтуються на сприйняття знань, умінь, 
навичок не як готових, незмінних і абсолютних істин, а як на результат 
особистісного бачення педагогічного процесу. Бачення виступає у багатьох 
функціональних залежностях: 

– цілеспрямоване сприйняття основних елементів і особливостей 
функціонування педагогічної взаємодії в навчально-виховному середовищі 
загальноосвітньої школи; 

– усвідомлювано-критичне сприйняття й уявлення педагогічної вза-
ємодії в навчально-виховному середовищі школи загальноосвітньої школи 
як цілісної системи. 
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