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особистості керівника-лідера, розвиток та реалізація його особистісного та професійного 
потенціалу. 

Постановка проблеми. Системний аналіз 
сучасного розвитку суспільства дозволяє 
зробити припущення, що національне 
відродження України та глибока трансформація 
суспільства потребують пошуку шляхів 
розв’язання складних соціально-економічних 
проблем, подолання системної кризи. 
Економічні досягнення та розвиток освіти тісно 
пов’язані. Пояснення цьому таке – боротьба за 
життєвий рівень починається в аудиторіях шкіл 
та вищих закладів освіти. Сьогодення 
відзначається перетворенням вищої професійної 
освіти з привілею для небагатьох підготовлених 

та здібних на обов’язкову стадію соціалізації 
майбутніх фахівців, підготовки їх до життя та 
розкриття їх “акме” у професійній діяльності. 

Ще зовсім у недавньому минулому самим 
надійним критерієм могутності держави 
вважались показники кількості добутого вугілля 
чи виплавленої сталі. За умов сьогодення все 
гостріше виникає необхідність переоцінки 
могутності країни. Сучасне суспільство за умов 
демократичних трансформаційних перетворень 
розглядає людину як складну соціальну систему 
на макро-, мезо- і мікрорівні. До неї як 
головного елементу продуктивних сил 
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суспільства висуваються нові вимоги, які 
постійно зростають, визначаючи необхідність 
усебічного розвитку самої людини, якісного 
змісту і кількісної віддачі її сил та можливостей. 

Одним з головних пріоритетів модернізації 
українського суспільства є не тільки виявлення 
“світлих розумів”, їх відбір, надання їм 
можливості розкрити і реалізувати свій 
потенціал на благо суспільства, держави, але й 
зростання ролі професіоналізму фахівців у всіх 
його сферах.  

Не можна не погодитись з думкою, що “…
головним чинником сталого економічного 
розвитку можуть бути лише зростання 
інтелектуального потенціалу нації та науково-
технічної інновації, застосування яких суттєво 
змінює обсяги та якість виробництва і 
споживання, а у зв’язку з цим наша держава 
зможе претендувати на належне місце у 
світовому просторі” [11]. 

Саме в сучасних умовах невизначеності, 
непередбачуваної нестабільності та ризику 
суспільство вимагає, щоб кожна особистість 
змогла мобілізувати свої резерви, потенційні 
можливості, різко підвищити індивідуальну 
активність, а отже, суттєво змінити загальне 
становище на ниві трансформаційних 
демократичних перетворень. 

За таких умов особливий наголос робиться 
на  проблемах еліти  та  лідерства , 
закономірностях становлення та формування 
управлінських кадрів нового типу, умовах 
формування й розкриття особистісного та 
професійного потенціалу майбутніх фахівців у 
галузі управління соціальними системами. 

Зв’язок проблеми з найважливішими 

науковими та практичними завданнями 

походить з відсутності закінченої ефективної 
теорії підготовки професіонала, фахівця нового 
типу – керівника-лідера, представника 
гуманітарно-технічної еліти, який здатний 
самовідверто та ефективно працювати на 
здобуток держави в умовах кризи, ризику та 
невизначеності ринкової економіки. 

З огляду на вищеназвану проблему особливої 

актуальності і практичної значущості 

набувають питання, пов’язані з проблемами 
формування особистості керівника-лідера, 
розвитку й реалізації його особистісного та 
професійного потенціалу. 

Аналіз актуальних досліджень та наукових 

публікацій дозволяє зробити припущення про те, 

що питанням професіоналізму, проблемам 
успішної діяльності фахівців у різноманітних 
галузях приділяють увагу в своїх дослідженнях 
видатні філософи, педагоги та психологи. 
Результати досліджень з цих питань знайшли 
свій відбиток у роботах В.П. Андрущенка, 
Г.О. Балла, І.Д. Беха, А.О. Бодальова, 
В.Ю. Бикова, С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревича, 
Г.А. Дмит-ренка, І.А. Зязюна, В.М. Князєва, 
А.Г. Кова-льова, В.О. Кудіна, О.І. Кульчицької, 
В.І. Луго-вого, Н.Г. Ничкало, О.М. Пєхоти, 
Л . П .  П у х о в - с ь к о ї ,  В . В .  Р и б а л к и , 
О.Г. Романовського,  С.О. Сисоєвої , 
Т.І. Сущенко, В.А. Татенко та інших. 

При цьому слід наголосити, що підсумкове, 
загальноприйнятне вирішення проблеми 
потенціалу особистості на рівні загальної теорії 
ще не винайдено, тому одне чи не з головних 
завдань полягає у виявленні змісту цього 
феномену. Багатьма дослідниками традиційно 
“потенціал” розглядається як “приховані 
можливості”, “резерв” у досягненні мети, як 
“внутрішня направленість”, яка надає 
життєдіяльності особистості вищого сенсу та 
цінності.  

У широкому розумінні “потенціал” володіє 
достатньою силою, здатною проявитися у 
відомих умовах. “Потенціал” виступає істотним 
параметром для виміру особистісного та 
професійного зросту кожного.  

У науковій літературі термін “потенціал” 
використовував Роттер (“поведінський 
потенціал”), Берлайн (“потенціал активізації або 
збудження”), Халл (“потенціал реакції”), 
К. Левін (“потенціал – це психологічна сила” 
для досягнення суб’єктом мети). 

У сучасних дослідженнях вивчення цієї 
проблеми відбувається на підґрунті таких 
позицій:  

− підходу мотивацій і потреб – В.Г. Асєєв, 
Т.С. Тарасов, І.А. Джидар’ян та інші; 

− автивної реалізації свого потенціалу на 
благо людству – Л.М. Собчак, Б.С. Бра-
тусь та ін.; 

− аксіологічного підходу, який розглядає 
потенціал як сукупність моральних, 
естетичних, інтелектуальних цінностей – 
Г.О. Готарьов, С.Б. Каверін, Н.О. Ко-
вальова, Д.Б. Богоявленська та інші; 

− з позицій акмеології, яка досліджує 
потенціал як психологічне явище, що 
являє собою процес неперервного 
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самовдосконалення та прагнення досягти 
вершини особистісного та професійного 
розвитку людини – Н.В. Кузьміна, 
А.А.  Бодальов,  В .М.  Марков, 
Ю.В. Синягін, В.М. Глад-кова, 
А.С. Гусєва та інші; 

− реалізації творчих можливостей та 
з д і б н о с т е й  –  І . М .  С е м е н о в , 
С.Ю. Степанов, І.А. Савенкова, 
О.І. Клепіков, І.Т. Ку-черявий, 
О.К. Чаплигін та інші. 

Якщо врахувати, що “потенціал” – це: 1) 
ресурс, який може активно проявитися 
індивідом протягом життєдіяльності; 2) 
внутрішній світ людини; 3) приховані 
параметри, які визначають конкретні 
особливості поведінки та діяльності людини – 
с а м о п і з н а н н я ,  с а м о р о з у м і н н я , 
самовдосконалення і самореалізацію, то 
імовірно вважати “потенціал” не лише 
особистісним ресурсом, а й основою духовного 
розвитку та самореалізації, який має внутрішню 
структуру, що формується та розкривається в 
контексті самореалізації. У такому контексті 
уявляється недостатньо дослідженими такі 
аспекти загальної підготовки управлінських 
кадрів нового типу, як раціональне формування 
й розвиток людських ресурсів, умови розвитку й 
реалі зац і ї  особистісного  потенціал у 
майбутнього фахівця-керівника. 

Однією з найбільш актуальних проблем 
інженерної освіти є підвищення якості та 
визначення раціонального змісту професійної 
підготовки сучасних та майбутніх фахівців, 
відбір з їх числа талановитих особистостей та 
підготовка з них майбутніх керівників-лідерів. 
Цей напрям діяльності може бути обумовлений 
глобальними тенденціями зміни мети та 
структури суспільного виробництва, суттєвим 
підвищенням ролі людського фактора. 

Мета статті полягає в розкритті сутності 
та змісту педагогічної системи, головною метою 
якої слід розглядати формування особистості та 
розвиток її особистісного потенціалу. 

У сучасній педагогічній літературі 
педагогічна система визначається як “…
множина взаємопов’язаних структурних та 
функціональних компонентів, підпорядкованих 
меті освіти, виховання й навчання 
підростаючого покоління та дорослих 
людей” [6, с. 325]. 

Зазначимо, що відповідно до визначення 
головною метою педагогічної системи слід 

розглядати формування особистості , 
дослідження умов її розвитку й розкриття 
повного потенціалу, його важливих складових – 
особистісного, професійного потенціалу. 

Певний час мали місце перекоси у 
вищеназваних напрямках. Домінував принцип 
“об’єкт-суб’єктних відносин”. До усіх 
особистостей, які виступали об’єктом навчання, 
здійснювався єдиний підхід, якій зовсім не 
враховував індивідуальних потенційних 
здібностей та можливостей. Тобто на практиці 
зовсім не реалізовувався особистісно 
орієнтований підхід до учнів, студентів. 

Внаслідок посилення демократичних 
тенденцій у житті суспільства освітні системи як 
його значущі складові почали переносити 
акцент із масових педагогічних явищ на 
особистість, вивчення можливостей і обставин її 
індивідуального розвитку умов саморозкриття і 
самореалізації людини на різних етапах її 
життєдіяльності. 

Ідея особистісного і практично орієнтованої 
підготовки майбутнього фахівця почасти 
зумовлена у вітчизняній психолого-педагогічній 
літературі теоретико-методологічного рівня 
(І.Д. Бех, С.О. Сисоєва, О.С. Падалка, 
І.Ф. Прокопенко, О.М. Пєхота, В.І. Лозовая, 
В.І. Евдокимов, О.Г. Романовський, Л.Л. То-
важнянський та інші). 

Одним з провідних завдань повинно стати 
створення такого освітньо-розвивального 
середовища, у результаті взаємодії з яким у 
майбутнього фахівця – керівника-лідера 
формується: 

− по-перше, готовність до роботи на основі 
знання управлінських, інформаційних і 
сучасних психолого-педагогічних теорій; 

− по-друге, розуміння ним своєї 
індивідуальної сутності, на основі якої 
виробляється особистісна концепція та 
персонал-технології. 

На жаль, за умов сьогодення вищезазначені 
проблеми: технологічної грамотності і культури 
фахівця, розуміння сутності, умов розвитку і 
реалізації особистісного, професійного 
потенціалу тощо недостатньо розроблені у 
науці. 

О.М. Пєхота зазначає, що “ідея особистісно 
орієнтованої освіти тільки починає визначатися 
на двох рівнях: повсякденному і науковому. На 
повсякденному рівні викладачами педагогічних 
ВНЗ часто обговорюються ідеї: поваги до 
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особистості студента і визнання її унікальності; 
діалогічного характеру лекцій і практичних 
занять; співпраці і співтворчості як у 
навчальному, так і в науково-експериментальній 
роботі; використання методів і прийомів 
часткової індивідуалізації навчання. У рамках 
концептуальних підходів здійснюються поки що 
окремі, розрізнені спроби створення умов 
персоніфікації і підготовки вчителя” [5, с. 3]. 

Слід відзначити, що існує три основних 
аспекти, на які слід звернути увагу при вивченні 
педагогічної системи. 

Перший аспект – цільовий. Його слід 
розглядати як певну сукупність процесів, які 
зосереджені на успіху досягнення головної мети 
навчання, виховання та гармонійного розвитку 
людини на рівнях системи підготовки: 
довузівському, вузівському, післявузівському. 

Зазначимо, що саме з цільовим аспектом 
тісно пов’язані питання вибору критеріїв 
нормального режиму функціонування системи, 
проблеми діагностування процесу ї ї 
функціонування тощо. 

Досить тривалий час головною метою в 
управлінні духовним виробництвом вважалось 
формування гармонійно розвиненої людини, яка 
залишалась на рівні декларацій. Всі відомі 
соціальні інститути не несли відповідальності за 
рівень гармонійно розвиненого підростаючого 
покоління. Відверто кажучи, і досі значних змін 
у вказаному напрямку не спостерігається. 

Г.А. Дмитренко відзначає, що “…у сфері 
соціокультурного менеджменту (управління 
духовним виробництвом), глобальна мета якого 
– формування гармонійно розвиненої людини – 
залишалась на рівні декларацій. Ані дитячі 
садки, ані школи, ані ПТУ та технікуми, ані ВНЗ 
не оцінювались по результатах діяльності, 
пов’язаних з формуванням, крім освітньої, ще й 
творчої, моральної, фізично здорової 
особистості. Ані органи освіти на районному та 
обласному рівнях, ані апарат Міністерства 
освіти не несли відповідальності за рівень 
гармонійно розвиненого підростаючого 
покоління. Мова йде, в основному, про 
підвищення рівня загальних та професійних 
знань. Відтак досягнення цієї мети не було 
пов’язане з кінцевими результатами діяльності 
педагогічних колективів та деяких інших 
органів управління освітою, за які хто-небудь би 
ніс яку-небудь відповідальність: соціальну, 
моральну, економічну” [2, с. 31]. 

Другий аспект – структурний. Зі 
структурної точки зору у педагогічній системі 
варто виокремити дві підсистеми: по-перше, та 
підсистема, яка здійснює управління; по-друге, 
підсистема, на яку направлені управлінські дії. 

Варто зазначити, що до складу обох 
підсистем належать різні люди, особистості, 
яким притаманні свої особливі мотиви, інтереси 
і спонукання, які часто-густо не тільки не 
співпадають, але й інколи можуть вступати у 
протиріччя друг з другом. Ця обставина 
потребує обов’язково враховувати необхідність 
мати певний механізм обліку та узгодження 
інтересів різних учасників єдиної діяльності. 

Зі структурним аспектом пов’язані також 
питання психологічної сумісності окремих 
виконавців у складі освітніх закладів, питання 
загального психологічного клімату в організації. 

У процесі подальшої деталізації педагогічної 
системи на підґрунті з вищезазначеної точки 
зору необхідно зробити такі наголоси. 

По-перше, однією із складових підсистем 
виступає сукупність організацій, тобто тих 
соціальних інститутів, метою яких є формування 
і розвиток людини. До таких соціальних 
інститутів слід віднести дитячі садки, навчальну 
та середню школу, ПТУ, технікуми, вищі 
заклади освіти, різні системи підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів. Якщо 
врахувати, що розвиток учня як суб’єкта 
діяльності виступає найважливішою метою і 
головним завданням, то процес розвитку може 
розглядатися як важливий системоутворюючий 
компонент. 

Аналізуючи це, слід наголосити, що розвиток 
не завжди розглядається як комплексне 
завдання. Завжди виокремлюються проблеми: 1) 
інтелектуального розвитку; 2) особистісного 
розвитку. Проте перший аспект часто-густо 
виявляється найважливішим. Тобто частіше за 
все завдання “розвитку” не ставиться як таке, а 
проблема розвитку замінюється питанням про 
передачу інформації, даних та знань 
особистостям учнів. 

Не можна не погодитись з думкою, що 
університет як соціальний інститут повинен 
підготувати молодь до життя. Але життя – це 
не лише академічні знання. Розвиток молодої 
людини в університеті як особистості і суб’єкта 
діяльності обов’язково повинен включати: 1) 
розвиток інтелекту; 2) розвиток емоційної 
сфери; 3) розвиток стійкості до стресорів; 4) 
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розвиток впевненості у собі та прийняття себе; 
5) розвиток позитивного відношення до світу та 
прийняття інших людей; 6) розвиток 
самостійності, автономності; 7) розвиток 
мотивації самоактуалізації. 

Красномовним підтвердженням розуміння та 
прийняття вищезазначених положень є думки 
респондентів, які висловлювались у психолого-
педагогічному діагностуванні з приводу 
дослідження умов і особливостей формування й 
розвитку потенціалу особистості майбутнього 
інженера-керівника. Наведемо лише декілька з 
них: 

− Університет існує не тільки для того, щоб 
дійсно чомусь навчати, а й перш за все 
підготувати до життя (57% респондентів). 

− Введення но вих управл інських 
дисциплін, посилення психолого-
педагогічної підготовки істотно 
впливають на світоглядні орієнтації 
майбутніх фахівців (63% респондентів). 

− Питання управління діловою кар’єрою та 
службовим просуванням вже зараз 
турбують молодих та майбутніх фахівців, 
інтерес перебуває в отриманні нових 
знань, формуванні навичок, розвитку та 
підвищенні професійної майстерності 
(87% респондентів). 

По-друге, наведені нижче системи “викладач 
– учень”, “викладач – викладач”, “учень – 
учень” слід розглядати як складові педагогічної 
системи зі структурної точки зору. Особливу увагу 
викликає інтерес до першої системи, певний час у 
якій домінував принцип “суб’єкт-об’єктний 
підхід”, про що вже відзначалося вище. 

Проте серед складових управлінської 
діяльності виступають “суб’єкти” та “об’єкти”, 
які в рівному ступені до неї належать. Це також 
може розглядатися як одна із властивостей 
динамічного  розвитку організованої 
педагогічної системи управління. При введенні в 
кругообіг визначень “об’єкт” і “суб’єкт” 
педагогічного управління мається на увазі такі 
положення. 

1) Суб’єктом педагогічного управління 
виступає викладач. Усе це потребує від педагога 
глибокого засвоєння головних ідей, концепцій, 
законів, понять, які характеризують сучасний 
стан науки. Викладач сьогодні повинен володіти 
високорозвиненим системним мисленням, 
інтелектуальним умінням та навичками, 
високим творчим потенціалом, постійно 
поповнювати та оновлювати свої знання, 

підвищувати свою професійну кваліфікацію. 
Саме особистість викладача – лідера-новатора – 
зможе бути прикладом і вихователем нових 
професійних керівників-лідерів, підготовка яких 
здійснюватиметься згідно з концепцією, що 
запропонована проф. О.Г. Романовським [7; 8].  

Діяльність таких фахівців прискорить 
перехід до ринкової економіки, зробить його з 
малими втратами для суспільства. Саме ці 
особистості повинні стати реальною рушійною 
силою всіх соціальних перетворень у державі. 
Підготовка таких особистостей є ключовим 
питанням формування професіоналів-лідерів у 
системі інженерно-технічної освіти. 

2) Об’єктом педагогічного управління 
виступає особистість вихованця, учня. У 
широкому розумінні це особистість, яка, з 
одного боку, є об’єктом виховної взаємодії з 
певною особою (вихователь, викладач, батьки) 
або соціальним оточенням (сім’єю, творчим, 
трудовим, спортивним або навчальним 
колективом). З іншого боку, він виступає як 
суб’єкт самовиховної діяльності, йому належить 
активна роль у формуванні своїх особистісних 
якостей. Не можна не погодитись з твердженням, 
що людина, особистість виховується у процесі 
діяльності. Під впливом середовища та спеціально 
організованих умов в нього формуються певні 
риси особистості, які закріплюються в його 
поведінці, вчинках та діях. 

3) Викладач і учень взаємодіють між собою у 
рамках організованої системи відношень, в якій 
викладач здійснює керівництво. Втілюючи на 
практиці чітко вивірені стратегічні та тактичні 
цілі, він формує “суб’єкт-суб’єктні” відносини. 
Можна припустити, що найбільш оптимальними 
умовами, коли може розвитися й розкритися 
потенціал майбутнього фахівця, слід вважати 
необхідність, щоб викладач був перш за все 
особистістю, мав високий інтелектуальний, 
моральний і фізичний рівень, глибокі психолого-
педагогічні знання, розуміння особистості своїх 
вихованців. Тобто необхідна особистість 
професіонала, яка, володіючи педагогічною 
майстерністю, постійно відчуває потребу в 
поповненні знань, пошуку нових рішень, 
творчості в роботі, самоудосконалення. Але 
одними чи не з головних якостей, притаманних 
особистості викладача, який орієнтується на 
формування всебічної гармонійної особистості 
майбутнього не лише лідера, а й фахівця у різних 
галузях, відповідно до сучасних вимог ринку 



130 Наукові праці 

праці та суспільства, є розуміння та володіння 
ним технології педагогічної комунікації. 

Саме ця технологія обумовлює педагогічно 
доцільні взаємини між викладачами та 
вихованцями. Вони підпорядковані досягненню 
виховного результату та будуються на 
добровільному визнанні вихованцем авторитету, 
прав, знань та досвіду викладача, його лідерства. 
Це проявляється в прагненні вихованця вчитися 
у викладача, спілкуватися з ним, наслідуючи 
його. 

В . А .  К а н - К а л и к  в с т а н о в и в  т а 
охарактеризував такі стилі педагогічного 
спілкування: 

а) спілкування, що засноване на захопленості 
спільною творчою співпрацею викладача і 
вихованця; б) спілкування, в основу якого 
покладена дружня прихильність; в) спілкування 
– дистанція; г) спілкування – лякання; д) 
спілкування – загравання [3]. 

Але на підставі аналізу слід зазначити, що 
найбільш продуктивним виявляються перші два 
стилі. Дружня прихильність виступає стимулом 
розвитку взаємовідносин вихователя і 
вихованця. Прихильність та захопленість 
спільною працею об’єднують обидва стилі між 
собою. 

Відтак дружня прихильність може бути 
педагогічно доцільною, бо певною мірою 
дистантності зберігаються статусні позиції та 
суверенність кожного з суб’єктів процесу 
взаємодії. Не можна не погодитися з думкою 
про ідею педагогічного співробітництва, яку 
висловив А. Тра-чевський ще наприкінці ХІХ 
століття, але актуальність якої не втратилася та 
визначається і сьогодні. Він вважав, що “тільки 
та школа добра, де вчителя та учні йдуть 
назустріч один до одного” [10, с. 23]. 

На нашу думку, цьому аспекту слід 
приділити певну увагу і враховувати як 
необхідну умову педагогічного процесу 
формування і розкриття особистісного та 
професійного потенціалу майбутніх фахівців, 
представників нової управлінської та 
гуманітарно-технічної еліти. 

Третій аспект – функціональний. З 
функціональної точки зору у педагогічній 
системі варто виокремити: 

1) організацію процесу підготовки та 
виховання учнів; 

2) керівництво (здійснення) навчально-
виховного процесу підготовки; 

3) управління процесом навчання; 
4) проектування певних педагогічних 

технологій; 
5) контроль за процесом навчання та 

виховання. 
В.В. Афанасьєв та П.І. Підкасистий 

відзначають, що “оскільки педагогічна 
діяльність – процес колективний, важливо 
забезпечити реалізацію наступних функцій: 
управляти колективною діяльністю, інтегрувати 
накопичені знання й адаптувати їх до 
вирішуваного завдання, скласти загальну мову, 
узгодити різні визначення та точки зору. Це 
важлива умова організації та ефективного 
існування управлінської діяльності, включення 
наукових знань та досвіду в діагностику 
різноманітних проблемних ситуацій та пошуку 
шляхів виходу з них” [1, с. 12]. 

Зазначимо, що функціональний аспект 
певною мірою перетинається з цільовим та 
структурним аспектами педагогічної системи та 
потребує особливого такту не лише при підборі 
викладачів для здійснення своїх професійних 
функцій, але й організації виховного процесу 
координації єдиної діяльності у системі 
“викладач – учень”, “викладач – викладач”, 
“учень – учень”. 

Імовірно, що для здійснення професійної 
діяльності необхідно враховувати професійну 
кваліфікацію та ділову компетентність 
виконавців, сукупність їх особистісних якостей, 
завдань та інших факторів. Проблемам 
виховання педагогічних кадрів, питанням 
особистості викладача та його професіоналізму, 
іншим аспектам його професійної діяльності 
присвячена певна низка наукових праць 
філософів, педагогів, психологів (В.Г. Кремень, 
І.А. Зязюн, С.У. Гон-чаренко, В.П. Андрущенко, 
І.Д. Бех, Н.Г. Нич-кало, В.Ю. Биков, 
С.О. Сисоєва, В.А. Семи-ченко, Л.П. Пуховська, 
О.Е. Коваленко, О.Г. Романовський, 
Л.С. Нечепоренко, Т.І. Су-щенко, О.М. Пєхота, 
І.Ф. Прокопенко, Н.М. Де-м’яненко, Т.Г. 
Веретенко та інші). 

Втім, умови сьогодення висувають на 
порядок денний обговорення і вирішування 
певних питань стосовно не тільки 
професіоналізму сучасних кадрів, а значною 
мірою проблем формування і розкриття 
компетентності особистості фахівця, тобто такої 
важливої специфічної здібності, яка необхідна 
для ефективного виконання конкретної дії у 
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конкретній професійній галузі, що включає 
спеціальні знання, специфічні навички, способи 
мислення, а також розуміння відповідальності за 
власні дії. 

С.О. Сисоєва відзначає, що “проблема 
формування компетентності особистості суттєво 
змінює роль і місце педагога в освітньому 
процесі від транслятора знань і способів 
діяльності до проектувальника індивідуальної 
траєкторії інтелектуального й особистісного 
розвитку учнів. Саме ця ідея знаходить своє 
активне відтворення у розробці педагогічних 
технологій, спрямованих на творчий розвиток 
учнів: навчання у співробітництві; метод 

проектів; індивідуальний і диференційований 

підхід до навчання [4]. 
Такі педагогічні технології легко вписуються 

у реальний навчальний процес, який існує у 
нашій середній, професійній і вищій школах, є 

гуманістичними за своєю філософською і 
психологічною суттю, глибоко моральними, 
з а б е з п е ч ую т ь  р о з в и т о к  а к т и в н о с т і , 
самостійності учнів, їх уміння працювати в 
колективі, спілкуватися при вирішенні проблем, 
бути доброзичливими, надавати допомогу 
іншим” [9, с. 25]. 

Підсумовуючи, слід наголосити, якщо 
вважати “потенціал” не лише особистісним 
ресурсом, а й основою духовного розвитку та 
самореалізації, який має внутрішню структуру, 
що формується та розкривається в контексті 
самореалізації, то не потребує ніякого доказу 
теза, що цілісна гармонійна особистість може 
бути сформована лише у цілісному 
педагогічному процесі. Такому цілісному 
педагогічному процесу притаманна внутрішня 
єдність складових його компонентів, їх 
гармонійна взаємодія. В ньому неперервно 

відбувається рух, подолання протиріч, 
перегрупування взаємодіючих сил, утворення 
нової якості. 

Цей процес припускає таку організацію 
життєдіяльності вихованців, яка відповідала б їх 
життєвим цінностям та потребам, при цьому 
здійснювала б збалансований вплив на всі сфери 
особистості: свідомість, почуття та волю. 

Діяльність, яка наповнена морально-
етичними елементами, викликає позитивні 
переживання, стимулює мотиваційно-ціннісне 
відношення до явищ оточуючої дійсності, 
відповідає вимогам цілісного педагогічного 
процесу. 

Цілком можна погодитись, що цілісний 
педагогічний процес не можна звести до єдності 
процесів навчання та виховання, які об’єктивно 
функціонують як частина та ціле. Не можна 
його розглядати і як єднання процесів 
розумового, морального, естетичного, 
трудового, фізичного та інших видів виховання, 
тобто як зведених у єдиний потік механічно 
відірваних частин з єдиного цілого. Існує 
єдиний та неподільний педагогічний процес, 
який завдяки зусиллям педагогів та вихователів 
повинен постійно наближатися до рівня 
цілісності через вирішення протиріч між 
цілісністю особистості вихованця та спеціально 
організованим впливом на нього у процесі 
життєдіяльності. Повинні бути створені такі 

умови, щоб кожна особистість змогла розвити та 
реалізувати свій повний потенціал і його 
визначальні складові на благо соціально 
значущих цінностей та ідей.  
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