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У статті розкрито особливості формування педагогічної майстерності вчителя на основі спадщини В.О. 

Сухомлинського та І.А.Зязюна.  
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Забезпечення системи освіти сучасними 

підходами сприяє розвитку людського потен-

ціалу, прискоренню засвоюваності навчально-

го матеріалу та доступності освітнього проце-

су. Результати дослідження PISA показали, що 

українські учні перебувають на середині  

рейтингу. Для нас це є свідченням того, що 

освітній простір сучасної України потребує 

змін. Безумовно, досліджуючи провідні тен-

денції освітнього середовища нашої держави 

ми відслідковуємо провідні ідеї вітчизняних 

педагогів. Важливими постатями у становлен-

ні української моделі освіти є В.О. Сухомлин-

ський та І.А. Зязюн. На їхні праці посилаються 

в усьому світі. Розглядаючи модель Нової 

української школи очевидно використанні 

підходи цих науковців.  

Питання розвитку сучасної ураїнської шко-

ли на основі наукових напрацювань В.О. 

Сухомлинського та І.А. Зязюна розглядали 

такі науковці: зокрема В. Антонець, О. Сухо-

млинська, C. Білецька, М. Богуславський, А. 

Гранкін, Н. Карпова, В. Ликова, М. Мухін, С. 

Соловейчик, Л. Подольна, І. Старцева, Г. 

Туюкіна, Т. Челпаченко та ін. У науковому до-

робку зазначених постатей розглянуто гума-

ністичні ідеї вчених, методологічні принципи 

освіти школярів, проблеми, які пов’язані 

підвищенням рівня психолого-педагогічної 

майстерності педагогів.   

Реформа Міністерства освіти і науки 

України, що має назву Нова українська школа 

(НУШ), ґрунтується на провідних ідеях 

Василя Сухомлинського, які він ще задовго до 

сьогодення утілив на практиці у Павлиській 

школі. НУШ – це школа, у якій прислухаються 

до думки кожного учня, де вчать не боятись 

висловлювати свою думку, співпрацювати 

один з одним. Хочеться вірити, що ці ідеї, які 

так активно відображені в «Концепції нової 

української школи» дійсно будуть реалізовані 

в наших сучасних реаліях. 

Одним із ключових компонентів  формули  

Нової  школи  є  вмотивований  учитель,  який  

має  свободу  творчості  й  розвивається  про-

фесійно. Варто відзначити, що за переко-

нанням видатного вченого-філософа, педагога, 

психолога, організатора освіти України, автора 

теорії педагогічної майстерності і Педагогіки 

Добра І.А. Зязюна:  освіта потребує вмотиво-

ваного вчителя, здатного до самоосвіти упро-

довж життя. Праці В.О.Сухомлинського та 

І.А.Зязюна, на нашу думку, є провідними при 

формувані іноваційного освітнього середови-

ща України.  

Особливе місце серед досліджень педаго-

гічних персоналій посідають праці, присвячені 

вивченню окремих складових педагогічної сис-

теми Василя Сухомлинського. У педагогічній 

системі В. О. Сухомлинського, особистість учня 

займає центральне місце. Дитина – це індивід, з 

живими думками і почуттями, який не «вчиться 

на дорослого», а живе цікавим, своїм повно-

цінним життям. Кожна дитина – це цілий світ, 

світ, що не відкритий і не досліджений. [2, 346]. 

Сухомлинський запевняє, що учитель зобов’яза-

ний доторкнутися до душі кожного учня, 

допомогти йому розкрити свої можливості. 

Концепція «Нової школи» орієнтується на 

принцип дитиноцентризму. Суть якого полягає 

у тому, що дитина стоїть у центрі, навколо якої 

обертається вся педагогічна освіта. Дуже 

важливим є формування зацікавленості дитини 

у навчальному процесі, педагог має звертати 

уваги на інтерес дитини, її здібності, потреби. 

Нова українська школа буде розкривати 

потенціал кожної дитини [1, 18]. 

В. О. Сухомлинський всебічно розкрив роль і 

значення школи як об'єктивного фактора вихо-

вання особистості. Школа, у розумінні педагога 

має бути тим місцем де дитина відчуватиме щас-

тя, радість, задоволення від своєї праці і творчості. 

«Школа під блакитним небом» – школа чуттєво-

го, емоційно-конкретного сприйняття, місце 
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розв'язання протиріч і конфліктів. [2, 159]. 

Концепція «Нової школи» пропонує нам сучасне 

освітнє середовище, яке забезпечить необхідні 

умови, засоби і технології для навчання учнів із 

задоволенням. Осередок для навчально-пізнава-

льної діяльності учнів – дуже важливий, оскільки 

саме тут, діти здійснюватимуть свої перші від-

криття та робитимуть упевнені кроки у навчанні. 

В. Сухомлинський першим у вітчизняній 

педагогіці розпочав організацію педагогічного 

просвітництва з батьками. Педагог, надає важ-

ливе значення родинно-шкільному вихованню, 

він переконаний, що батьки повинні стати по-

мічниками вчителів. Навчання ґрунтується на 

партнерстві між учнем, учителем і батьками [3, 

87]. Концепція «Нової української школи» 

пропонує нам педагогіку партнерства. В основі 

якої – взаємодія та спілкування між учителем, 

учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, є 

рівноправними учасниками освітнього процесу. 

Школа має ініціювати залученість родини до 

побудови освітньо-професійної траєкторії дити-

ни. Нова школа допомагатиме батькам здобува-

ти спеціальні знання про стадії розвитку дитини, 

ефективні способи виховання в дитині сильних 

сторін характеру і чеснот залежно від її 

індивідуальних особливостей. [1, 14]. 

В. О. Сухомлинський говорив, що проведення 

уроку потребує великих зусиль і творчості педа-

гога. Якщо ж творчо працює педагог, то і творчо 

будуть працювати діти. «Якщо хочете бути 

справжнім майстром, не чекайте, коли хтось 

народить Вам Ваше дитя. Найкращим, найефек-

тивнішим буде той метод, у який ви вдихнете 

свій розум, свою живу думку» [4, 288]. Він гово-

рив, що школа може дати учням міцні і глибокі 

знання лише за умови, якщо кожен учитель без-

перервно удосконалюватиме свою педагогічну 

майстерність. 

В основі Концепції – творчий та відповідаль-

ний вчитель, який постійно працює над собою. 

Учитель отримає право вибору місця і способу 

підвищення кваліфікації, як передбачено проек-

том Закону «Про освіту» [1, 16]. 

Аналізуючи  теоретичний  доробок  і  прак-

тичний  досвід  академіка І.А.Зязюна, можна 

знайти шляхи вирішення завдань сучасного  

реформування  освіти  та  професійного  станов-

лення  вчителя Нової української школи. І. А. 

Зязюн, послуговуючись категоріями «становлен-

ня» і «розвиток», відзначає їх відповідність  

суб’єктній  позиції  особистості.  Ці  категорії  

відображують   осмислення   індивідом   власної   

природи,   життя  й  діяльності,  активізацію  

природного  потенціалу,  усвідомлений вибір 

стратегії самотворення й творче використання  

обставин  буття  з  метою  інтенсивного  саморо-

звитку й самовдосконалення. У цьому контексті 

особливої актуальності набувають положення, 

викладені у концепції педагогіки Добра, розроб-

леній під  керівництвом  І.  А.  Зязюна, серед 

яких зазначимо такі: створення системи педаго-

гічної освіти, що задовольняла б потреби 

суспільства у педагогах різних спеціальностей і 

кваліфікаційних рівнів, здатних  виконувати  

основну  соціальну  функцію  формування ціліс-

ної, всебічно розвиненої особистості, відданої 

інтересам  української  держави;  глибоке  

реформування  змісту,  форм,  методів  підготов-

ки  педагогічних  працівників усіх ланок освіт-

ньої галузі; забезпечення неперервної освіти 

педагогічних працівників, підвищення їхнього 

професійного,  освітнього  і  загальнокультурно-

го  рівнів;  вироблення  стандартів  педагогічної  

освіти,  системи  оцінок  професійної   компе-

тентності   педагогічних   працівників;   створен-

ня   цілісної   системи   неперервної   після-

дипломної  освіти  педагогів  з  урахуванням  

вітчизняного  досвіду  і  тенденцій  розвитку  сві-

тових  освітніх  систем;  підготовка  педагога,  

здатного  забезпечити  всебічний  розвиток  учня  

як особистості та найвищої цінності суспільства. [3] 

Вивчаючи та узагалюючи науковий доробок 

В.О.Сухомлинського та І.А.Зязюна ми дійшли 

до того, що існує потреба в створенні системи 

розвитку професійної майстерності педагогів в 

онлайн-форматі. Тому ми створили інтерактив-

ний тренажер розвитку педагогічної майстер-

ності на основі провідних ідей науковців. Ба-

зою нашого наукового напрацювання було 

визначення ключових складових педагогічної 

майстерності, які відображено у працях В.О. 

Сухомлинського та І.А.Зязюна. Варто відзна-

чити, що аналізуючи провідні ідеї науковців ми 

побачили спільне та відмінне до формування 

професійної майстерності. Спільне пов`язане, в 

першу чергу, з саморозвитком педагога упро-

довж всього життя. Ключовою ідеєю нашого 

інтерактивного тренажера є створення онлайн-

простору в якому вчитель має можливість роз-

вивати свій професійний потенціал на основі 

провідних ідей В.О.Сухомлинського та І.А. 

Зязюна. За основу ми взяли ключові складові 

педагогічної майстерності вчителя вказані у 
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працях науковців, а саме: педагогічні здібності, 

педагогічна взаємодія, гуманізм, педагогічна 

спрямованість, професійні знання та 

педагогічна техніка. 
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В статье раскрыты особенности формирования педагогического мастерства учителя на основе наследия В.А. 

Сухомлинского, а также И.А.Зязюна.  

Ключевые слова: педагогическое мастерство, образовательный процесс, компетентность. 
 

The article reveals the peculiarities of the formation of pedagogical skills of teachers on the basis of the legacy of V.O. 

Sukhomlinsky and IA Zyazyun. 
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