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ПРОФЕСІЙНІ ВМІННЯ ПЕДАГОГА 
 
Вихідною передумовою та смисловою опорою аналізу підсистеми 

професіоналізму педагогічної діяльності виступає тлумачення 
сутності педагогічної діяльності на основі параметра її 
продуктивності.  

Особистісні якості викладача вищого навчального закладу 
відіграють важливу роль у вихованні і навчанні студентів, оскільки 
він постійно перебуває у сфері уваги молодих людей. Викладач є для 
студента і взірцем, і засобом виховного впливу на нього. Студент, 
наслідуючи викладача, переймає його знання, вміння, манери тощо. 
Знання педагога, його кращі моральні й вольові якості є потужним 
засобом переконання і впливу на студента.  

Педагогічний професіоналізм – уміння вчителя мислити та діяти 
професійно. Охоплює набір професійних властивостей та якостей 
особистості педагога, що відповідають вимогам учительської 
професії; володіння необхідними засобами, що забезпечують не 
тільки педагогічний вплив на вихованця, але і взаємодію, 
співробітництво та співтворчість з ним. Для активного 
співробітництва з вихованцями вчителю необхідно володіти 
широким арсеналом інтелектуальних, моральних та духовних 
засобів, що забезпечують педагогічний вплив на учня. До 
інтелектуальних засобів належать кмітливість, професійне 
спрямування сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, прояв та розвиток 
творчих здібностей учня. До моральних – любов до дітей, віра в їх 
можливості та здібності, педагогічна справедливість, вимогливість, 
повага до вихованця – все, що складає основу професійної етики 
вчителя. Духовні засоби – основа його загальної та педагогічної 
культури.  
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Педагогічна майстерність – сукупність якостей особистості, які 
забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності 
педагога [1]. 

Складовими професійної майстерності є професійні знання, 
педагогічна техніка, педагогічні здібності, педагогічна моральність, 
професійно значущі якості, зовнішня культура. 

Професійні знання є фундаментальною основою педагогічної 
майстерності і охоплюють три блоки навчальних дисциплін: 
психолого-педагогічні, фахові, соціально-гуманітарні. 

Педагогічна техніка передбачає наявність трьох груп умінь: 
здійснювати навчально-виховний процес, виховну роботу; 
взаємодіяти зі студентами, управляти ними в процесі різноманітної 
діяльності; управляти собою, своїм емоційним станом, мовленням, 
тілом, що виявляється у поведінці. Педагогічні вміння допомагають 
формуванню професійної позиції викладача, дають змогу отримати 
результат, адекватний цілям, задумам. 

До педагогічних здібностей належать комунікативність, 
креативність (творчість), рефлексія (аналіз власного психічного 
стану); перцептивні (здібності до сприйняття нового), інтелектуальні, 
організаторські. [3] 

Педагогічна моральність передбачає гуманістичну спрямованість 
особистості викладача і охоплює його ціннісні орієнтації, ідеали, 
інтереси. Втілюється вона в педагогічній позиції викладача, у виборі 
конкретних завдань навчально-виховного процесу, впливає на 
взаємини зі студентами, визначає гуманістичну стратегію 
педагогічної діяльності. 

До професійно значущих якостей зараховують доброзичливість, 
об'єктивність, вимогливість, самостійність, самоконтроль, порядність, 
оптимізм, наявність педагогічних здібностей. Ці якості підвищують 
продуктивність та ефективність педагогічної діяльності [2]. 

Усі ці компоненти-характеристики створюють передумови для 
перетворення педагогічної діяльності на мистецтво. Досягнення 
цього є тривалим і складним процесом. У цьому процесі 
виокремлюють кілька етапів (Р. Піонова): 

− Професіоналізм. Ним володіє випускник вищого 
педагогічного закладу. У процесі самостійної роботи в навчальному 
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закладі триває його професійне зростання, вдосконалення, але 
інтенсивніше й цілеспрямованіше. Ефективність цього процесу 
залежить від установки на самоосвіту і самовиховання, від наявності 
відповідної програми. Крім того, викладач може вчитися в педагогів-
майстрів, аналізувати роботу досвідчених колег, відвідувати 
семінари, курси, брати участь у наукових і практичних конференціях. 

− Педагогічна майстерність. У процесі діяльності психолого-
педагогічна культура викладача зростає. Окрім репродуктивної 
діяльності, він займається педагогічним моделюванням, пошуком 
нових елементів у навчально-виховному процесі, його 
вдосконаленням. Одночасно розвиваються педагогічні здібності, 
якості, збагачується методичний арсенал. Однак розвиток 
структурних компонентів педагогічної майстерності відбувається 
нерівномірно. До педагога-майстра звертаються за порадою та 
досвідом менш досвідчені колеги. 

− Педагогічне новаторство. Викладач-новатор вносить 
принципово нові ідеї у навчально-виховний процес, розробляє нові 
методичні системи, створює нові педагогічні технології. Внаслідок 
цього не лише підвищується продуктивність професійної підготовки 
студентів, а й змінюється якість. Стати педагогом-новатором 
допомагають високий рівень теоретичної і практичної підготовки, 
інтелектуальні здібності, творчий склад розуму. 

Отже, педагогічний досвід показує, що за наявності доброї 
професійної підготовленості, педагогічної компетентності, 
розвинутих особистісних властивостей кожен учитель або викладач 
може досягнути позитивних результатів у навчанні, вихованні, 
емоційно-вольовому загартуванні учнів. У цьому контексті доречним 
буде навести висловлювання Ш. Амонашвілі: «Не бог народжує 
педагога-майстра. Учителем не народжуються, а стають. 
Майстерність учителя можна опанувати» [4]. 

 
Список використаних джерел: 

1. Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических 
исследований. – М., 1999. – С. 307-308. 

2. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для 
высш. уч. заведений / И.А. Зязюн. – К.: Вища школа, 1989. – С. 35, 235, 267. 



м. Полтава, 27-28 березня 2020 р. │ 15 
 

3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність: підручник для вищих навч. закл. / 
І.А. Зязюн. – К.: Вища школа, 1997. – C. 35, 79–80. 

4. Амонашвили Ш.А. Психологическая основа педагогического сотрудничества: 
книга для учителя / Ш.А. Амонашвили. – К.: Освіта, 1991. – С. 32, 62, 103. 

 
 
 

Рябокінь А.О. 
аспірант,  

Полтавський національний педагогічний університет  
імені В.Г. Короленка 

 
ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ  

ІРЛАНДСЬКОЇ ВЧЕНОЇ ТРАДИЦІЇ 
 
Монастирська вчена спадщина європейського Середньовіччя 

виникла не на пустому ґрунті. Після Великого переселення народів у 
варварській Європі залишилися осередки «вченості», де не лише 
зберігали колишні пізньоантичні знання, а й пристосовували їх до 
нових християнських умов. Так, в остготському королівстві була 
здійснена спроба поєднати римську вчену спадщину з християнським 
вихованням, яку здійснили Боецій і Кассіодор. У «папському» Римі 
Григорій І Великий готував своїх ченців до управління державою, 
культивуючи такі науки, як римське право, економіка та музика. У 
Вестготській Іспанії Ісидор Севільський відкрив першу єпископальну 
школу вищого рівня, де вивчали 22 науки (мистецтва).  

Проте ці «острівки вченості» в епоху раннього Середньовіччя 
були нестабільними, території держав невизначеними, Остготія 
зникла під ударами Візантії, Вестготія ‒ арабів, вчена традиція Риму 
була достатньо вузькою й обмежувалася латинською граматикою, 
канонічним правом, економікою та музикою. 

А загалом в епоху раннього Середньовіччя «висока» римська 
освіченість на європейському континенті вже не вважалася однією з 
вищих чеснот. Їй на зміну прийшла навіть не християнська 
смиренність, а певною мірою «християнський фанатизм» у вигляді 
аскези. Про це свідчить поширення по європейському континенту 


