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За психологічною значущістю освіта дорослих 
спрямована на збагачення творчого потенціалу та 
всебічного розвитку особистості. На якому б етапі 
життєвого та професійного шляху не знаходилася лю-
дина, не вважатиме себе остаточно сформованою осо-
бистістю і професіоналом. У цьому полягає важлива 
особливість індивідуального досвіду, самосвідомості, 
розвитку мислення особистості.

Тому характерною особливістю сучасного етапу 
розвитку педагогічної освіти є не тільки диферен-
ціація спеціальностей, але й інтеграція – намагання 
подолати вузьку спеціалізацію вчителя і надати йому 
можливості набути одночасно декілька спеціальнос-
тей. Це викликано потребами суспільства (зміни у 
змісті освіти і поява нових предметів) та забезпечення 
повної зайнятості (навантаження) викладача, можли-
вістю реалізувати творчий потенціал або самовизна-
читися в одній із спеціальностей. 

Існує декілька основ диференціації педагогічних 
спеціальностей, що об’єднаються у професійну групу 
«освіта»:

 – залежно від вікового періоду розвитку особис-
тості, обумовлюється специфіка взаємовідношень 
(вихователь дошкільної установи; вчитель початкової, 
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цІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА:
ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ

основної і старшої середньої освіти; викладач ПТНЗ, 
науково-педагогічний працівник ВНЗ, викладач, який 
працює з дорослими у системі підвищення кваліфіка-
ції, перепідготовки тощо);

 – на основі предметних знань, що виступають в 
якості засобів взаємодії (наприклад, учитель історії, 
музики, фізики тощо);

 – на основі особливостей психофізіологічного 
та соціального розвитку особистості з якою взаємо-
діє педагог (наприклад, дефектологи, сурдопедагоги 
тощо);

 – групи спеціалістів, які працюють у різних ти-
пах навчальних закладів (учитель системи загальної 
середньої освіти, педагог професійної або додаткової 
тощо).

Професія в цілому – це основний вид професій-
ної діяльності людини. Викладацька професія – одна 
з давніх на Землі, її можна назвати однією з вічних та 
неперехідних сфер людської діяльності. Функцію со-
ціалізації, долучення дітей і дорослих до соціального 
досвіду, виконував єдиний інститут соціального ви-
ховання – сім’я. Докорінний розподіл діяльності між 
чоловіками і жінками призвів перших − до навчання 
військовій справі, а жінок – до навчання побутовим 
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речам: приготування їжі, пошиття одягу, створення 
житла. Подальший цивілізаційний розвиток людства, 
поява економічних відносин і політичної організації 
суспільства, науки, релігії призвели до виникнення 
інституту освіти, системи виховання. У розвинених 
цивілізаціях – Китаї, Греції, Римі – з’явилася елемен-
тарна освіта для вільних громадян і вища – для за-
можних.

Таким чином, виникає педагогічна діяльність, а 
також клас людей, які займаються цією професією.

Поняття «педагог» – грецького походження 
(paidagodos – вести дитину), виконував функцію мо-
рального нагляду за ним. У Давній Греції існували 
вчителі: граматисти (елементарний вчитель), педо-
триб (учитель гімнастики), кефорист (учитель му-
зики) та інші. Видатними педагогами Давньої Греції 
були філософи, які заснували школи: Піфагор, Сократ, 
Платон, Аристотель.

Поняття «учитель» та «викладач» часто вжива-
ються як синоніми, хоча вони відрізняються за значу-
щістю. Учителем називають педагога який працює у 
загальноосвітніх навчальних закладах, викладає один 
чи декілька навчальних предметів. Викладач займа-
ється викладацькою діяльністю у ПТНЗ, а науково-
педагогічний працівник у ВНЗ.

Потреба бути вчителем, науково-педагогічними 
працівником може виникнути у будь-якої дорослої 
людини на певній стадій особистісного та професій-
ного розвитку. Відмінність між педагогічною діяль-
ністю та виробничою визначає особливість її компо-
нентів (табл. 1).

 Таблиця 1 
Структура виробничої та педагогічної діяльності
Компонен-
ти діяль-

ності

 Діяльність

виробнича педагогічна

Суб’єкт Інженер, технік, 
робочий Педагог

Об’єкт 
(предмет)

Матеріали, 
технології

Формування і розвиток 
особистості того, хто 
навчається 

Засоби Обладнання, 
механізми

Методи і засоби навчан-
ня і виховання, сама 
особистість педагога

Продукт Матеріальні 
цінності

Духовні цінності: 
освіченість, вихованість 
особистості

У центрі будь-якої діяльності є суб’єкт – той, хто 
здійснює цю діяльність і об’єкт – на кого ця діяль-
ність спрямована. Специфіка педагогічної діяльності 
пов’язана з особливостями об’єкта та предмета цієї 
діяльності. Педагогічна діяльність виконує творчу 
соціальну функцію: формується та розвивається осо-
бистість, забезпечується її культурний та виробничий 
потенціал. Успіх соціалізації та професіоналізації 
особистості залежить від творчого потенціалу, ста-
новлення соціальної позиції вчителя, викладача або 
науково-педагогічного працівника.

Однією із важливих функцій становлення викла-
дача є культурно-гуманістична. Освіта є головним 
механізмом збереження, успадкування і розвитку 
культури суспільства, що визначає характер цивіліза-
ційного руху вперед.

Поняття «культура» містить значне смислове на-
вантаження. Соціологи дають йому біля 500 визна-
чень. Одне з них – «…специфічний спосіб людської 
діяльності, сукупність її творчої діяльності, резуль-
татів цієї діяльності, способів розповсюдження та 
використання матеріальних цінностей, досягнень в 
організацію суспільних відношень, що сприяють про-
гресивному розвитку людства” [3].

Сутнісними умовами реалізації культурно-гума-
ністичної функції Є. Бондаревська вважає:

 • відношення до того, хто навчається як до 
суб’єкта життя, здібного до культурного самовизна-
чення і саморозвитку;

 • сприйняття викладачем себе, як посередника 
між тим, кого навчаємо і культурою, здібного ввести у 
власний світ культури та надати допомогу і підтримку 
особистості в індивідуальному самовизначенні у світі 
культурних цінностей;

 • ставлення до освіти, як культурного процесу, 
рушійними силами якого є пошук особистісного куль-
турно-просвітницького простору [2].

Викладачу необхідно пам’ятати про допоміжний, 
обслуговуючий характер власної навчальної діяль-
ності, залежно від ролі і значення, здібностей органі-
зовувати діяльність тих, кого навчаємо, надання допо-
моги у навчанні.

Отже, навчання – це організація викладачем-ан-
драгогом активної пізнавальної діяльності суб’єктів 
навчання, спрямованої на розв’язання певних завдань. 
До основних компетентностей навчальної діяльності 
відносяться: особистісна, діяльнісна, інформацій-
но-теоретична, результативно-рефлексивна. Вони 
забезпечують цілісність навчальної діяльності, відо-
бражають її багатофункціональний характер. Таким 
чином, можна вибудувати систему навчальної діяль- 
ності та дії за Н. Кузьміною, Е. Роговим, В. Сластьо-
ніним (табл. 2).

Цілісність особистості передбачає її структурну 
єдність [7]. У структурі особистості викладача про-
відна роль належить професійно-педагогічній спря-
мованості, що є тією основою, що об’єднує основні 
професійно значущі властивості вчителя/педагога/
науково-педагогічних працівників. Професійно-педа-
гогічна спрямованість розглядається, як система домі-
нуючих мотивів: інтересів, потреб, нахилів, що спону-
кають до професійної діяльності. Провідною умовою 
становлення професійно-педагогічної спрямованості 
особистості є відкриття педагогічного покликання та 
формування професійно-ціннісних орієнтирів.

У ціннісних орієнтирах учителя/викладача/ 
науково-педагогічних працівників можна виділити 
три провідні типи значущих відношень до професій-
ної діяльності:

1) педагогічна діяльність (усвідомлення цілі і 
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особистісного смислу цієї діяльності, суспільна зна-
чущість, зацікавленість в результатах тощо);

2) особистість суб’єкта навчання (його сприй-
няття і спрямованість на розвиток особистості);

3) особистість учителя/викладача/науково-педа-
гогічного працівника (наявність професійного ідеалу 
та позитивної Я-концепції, як сукупність уявлень про 
себе, особистісні та професійні якості). 

 Провідною цінністю педагогічної діяльності 
є особистість людини, яка навчається, її розвиток і 
становлення.

 Основним змістом першого блоку професій-
но-ціннісних орієнтирів виступають: орієнтир на ін-
тереси і потреби людини, яка навчається, взаємодія та 
співробітництво зі суб’єктами навчання.

Другий блок – відображає відношення до профе-
сійної діяльності, яке містить орієнтири на цінності 
професії, що виражають значущість трудової діяль-
ності для особистості, характеризуючи потреби і мо-
тиви участі в ній.

Третій блок професійно-ціннісних орієнтирів 
учителя/викладача/науково-педагогічного працівни-
ка містить орієнтації, що відображають і визначають 
відношення до себе, як педагога. 

Отже, ядро ціннісних орієнтирів учителя/викла-
дача/науково-педагогічного працівника складають 
моральні орієнтири, що визначають рівень професіо-
налізму, педагогічної культури та проявляються у по-
ведінці, діяльності, відношенні до суб’єктів навчання. 

Педагогічна професія вимагає від особистості 
високої професійної культури та високого рівня пе-
дагогічної майстерності, що долучають її до загаль-
нолюдської та педагогічної культури суспільства, 

становлення на цій основі власної та професійної 
культури. Поняття «культура» завжди асоціюється у 
нашій свідомості з удосконаленням людини, досяг-
ненням нею висоти у певній сфері життя або профе-
сійній діяльності (культура – культивування), а також 
долучення до системи вищих цінностей (культура 
– культ, повага, любов). За висловом В. Біблера, «...
культура є форма одночасного буття і спілкування 
людей.... минулих, сьогоднішніх, майбутніх культур, 
форма діалогу і взаємопородження цих культур....» 
[1]. Культура – це стиль життя, а в цьому стилі твор-
чість самого життя. Основою становлення професій-
ної культури вчителя/викладача/науково-педагогічно-
го працівника виступає його загальна культура, що 
проявляється у:

• різнобічності, широкому світогляді, ерудиції;
• високому рівні духовних інтересів і запитів, 

естетичних і моральних потреб у спілкуванні з мисте-
цтвом, людьми, природою;

• культурі мислення, емоційній культурі осо-
бистості, культурі професійної діяльності, спілкуван-
ні, правовій та екологічній культурі тощо. Для харак-
теристики культурної особистості використовуються 
такі поняття як «духовність», «інтелігентність».

Духовність – складне утворення, якісна характе-
ристика свідомості та самосвідомості особистості, 
що відображає цілісність та гармонію внутрішнього 
світу, здібність виходити за межі себе та гармонізу-
вати відношення з оточуючим світом. Це особливий 
емоційний стан особистості, що проявляється у рухах 
душі, загостренні сприйняття того, що оточує людину, 
здібностях до високих духовних станів тощо. Понят-
тя «дух» латинського походження – spiritus – подих,  

 Таблиця 2
Види навчальної діяльності та відповідні їй педагогічні дії

Види навчальної діяльності Педагогічні дії
Прогностична –
передбачення та прогнозування 
результату навчальної діяльності, 
моделювання педагогічного процесу

Аналіз педагогічної ситуації; формування педагогічних цілей; відбір 
можливих способів досягнення; передбачення результатів; визначення етапів 
педагогічного процесу та поділ часу

Проектувальна 
і конструктивна − проектування і 
планування педагогічного процесу

Конкретизація цілей та завдань на основі діагностики потреб, інтересів та 
можливостей суб’єктів навчання; визначення етапів і способів їх реалізації; 
відбір та композиція навчального матеріалу; визначення педагогічних умов: 
матеріальних, організаційних, психологічних

Організаторська – організація 
власних педагогічних дій та дій тих, 
кого навчаємо

Створення мотивації у суб’єктів навчання до діяльності; інтеграція та адаптація 
навчального матеріалу до рівня підготовленості суб’єктів навчання, їх 
життєвого досвіду; організація спільної діяльності за допомогою різних форм і 
методів; стимулювання самостійної пізнавальної і творчої активності суб’єктів 
навчання

Комунікативна − побудова 
міжособистісних взаємодій і 
відошень, що створюють умови 
для організації ефективного 
педагогічного процесу

Сприйняття (перцепція) психологічного стану партнерів зі спілкування; 
визначення індивідуальних особливостей на основі адекватної інтеграції 
зовнішніх сигналів; встановлення психологічного клімату зі суб’єктами 
навчання

Рефлексивна – підведення підсумків 
педагогічної діяльності

Контроль за результатами освітнього процесу; аналіз та оцінювання отриманих 
результатів з точки зору їх відповідності умовам; з’ясування причин успіху 
або невдачі; визначення напрямів корекції своєї діяльності та професійного 
вдосконалення
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тонке повітря, дихання. Психологи вважають, що  
повністю бездуховних особистостей немає, духо-
вність не знаходиться у залежності від здібностей та 
інтелекту людини.

Інтелігентність як характерна риса культурної 
особистості не зводиться до отримання вищої освіти 
та інтелектуальної професії. На думку Д. Лихачова, 
якщо позбавити інтелігентну особистість пам’яті, «...
вона забуде все, не буде знати класиків літератури, ви-
датні твори мистецтва, забуде великі історичні події. 
Але якщо при цьому вона збереже сприймання куль-
турних цінностей, естетичне почуття зможе відрізни-
ти справжнє мистецтво від фальшивки, …якщо вона 
зможе зрозуміти характер та індивідуальність іншої 
особистості, ввійти в її положення, допомогти їй…– 
це і є інтелігентна людина… Інтелігентність не тільки 
у знаннях, а у здібностях до розуміння іншої особис-
тості. Вона проявляється у тисячі і тисячі дрібниць: 
у вмінні поважно дискутувати, непомітно допомогти 
іншій, берегти природу тощо» [4].

Професійно-педагогічна культура вчителя/викла-
дача/науково-педагогічного працівника базується на 
загальній культурі особистості, виступає як проекту-
вання у сферу професійної діяльності та особистості 
педагога, культури в цілому, педагогічної культури 
суспільства і містить систему загальнолюдських ідей, 
професійно-ціннісних орієнтацій та особистісних 
якостей, універсальних способів пізнання і гуманіс-
тичних технологій педагогічної діяльності.

Методологічна культура учителя/викладача/нау-
ково-педагогічного працівника є достатньо складним 
особистісним утворенням. Вона містить педагогічну 
філософію, представлену в його концепції, як систе-
мі основоположних педагогічних принципів, ідей, що 
визначають педагогічний світогляд. Побудова власної 
концепції передбачає: розвиток, формування, соціа-
лізацію, виховання, навчання, освіту тощо. Вона по-
винна вписуватися у загальну концепцію освітнього 
закладу.

Культура педагогічного спілкування забезпечує 
побудову педагогічної взаємодії на основі гуманістич-
них принципів. Досягнути успіху у діловому спілку-
ванні зі суб’єктами навчання можна тоді, коли вста-
новлено емоційно сприятливі умови відношень. Тому 
в основі культури педагогічного спілкування містять-
ся особистісні якості педагога: справедливість, щи-
рість, відкритість, терпимість, витримка, повага, так-
товність, толерантність тощо.

Аксіологічний компонент професійно-педагогіч-
ної культури містить систему цінностей, що визнача-
ються відношенням учителя/викладача/науково-педа-

гогічного працівника до власної діяльності, її цілями 
і засобами, якостями особистості, системою знань, 
необхідних у професійній діяльності. На основі цін-
ностей у структурі професійно-ціннісних орієнтирів 
викладача складається система соціальних установок 
і особистісних центрацій, що визначають спрямова-
ність педагогічної діяльності, ієрархію інтересів. 

Особистісно-творчий компонент професійно-пе-
дагогічної культури учителя/викладача/науково-педа-
гогічного працівника визначається спрямованістю та 
своєрідністю особистості. Сучасна педагогіка і пси-
хологія розглядають становлення самобутності осо-
бистості, її самореалізацію та самоактуалізацію як 
важливу умову успішної професійної діяльності [6].

Таким чином, творча індивідуальність учителя/
викладачанауково-педагогічного працівника є само-
бутністю професійного світогляду, пошуку призна-
чення і смислу життя, здібності створювати нове, 
яскраве, оригінальне. Вчителю/викладачунауково-
педагогічному працівнику повинні бути притаманні: 
прагнення до самореалізації, покликання, автентич-
ність, ефективне сприйняття реальності, прийняття 
себе та інших такими, якими вони є, незалежність та 
впевненість у собі, безпосередність та щирість, від-
критість новому досвіду, гнучкість, динамічність, го-
товність до змін [5].
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