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Актуальність концепції особистісно-орієнтованої 

педагогічної освіти в Україні і в усьому світі обумовлена 
не тільки її значимістю для оновлення суспільства, але й 
обгрунтованістю емпіричних та теоретичних передумов. 
До перших належить накопичений за останні десятиріччя 
досвід новаторської діяльності, направлений на створення 
альтернативних освітніх систем. До других – 
фундаментальні дослідження про функції особистості у 
соціумі і життєдіяльності людини, про специфічні 
механізми розвитку особистісних  функцій 
(смислотворення, суб’єктивізація, рефлексія), про 
співвідношення когнітивних і особистісних компонентів у 
навчанні тощо. 

Навіть ретроспективний погляд на вітчизняну систему 
педагогічної освіти переконує, що не особистість вчителя 
і інтереси її розвитку, а пріоритети ідеології та держави до 
цього часу направляють її діяльність. Про це свідчить 
аналіз багатьох державно затверджених програм, інших 
документів в системі освіти України, де спрощено 
поєднуються два положення: а) про пріоритет загальних 

Освітні технології в 
школі і вузі  
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(загальнолюдських, державних, національних тощо) цінностей і б) про 
пріоритет особистісних цінностей. 

Пошук нової парадигми освіти неминуче приводить нас до якісно нового 
розуміння позиції вчителя-вихователя як квінтесенції цільових, змістових і 
процесуальних характеристик навчання. Тому гуманізація підготовки 
майбутніх вчителів по суті є такою ціннісною орієнтацією, в основі якої 
лежить перебудова особистісних установок педагогів через пошуки 
механізмів самоактуалізації, творчості, цілісності і інтегративності мислення, 
управління механізмами свого розвитку, самонавчання та самовиховання. 

У вітчизняній педагогічній теорії та практиці в останні роки намітився 
закономірний перехід від учня до вчителя. Йде розробка нового розділу 
науки та ряду нових навчальних курсів, присвячених педагогіці та психології 
становлення професійної індивідуальності вчителя (Семиченко В.А., Пєхота 
О.М.). 

Досліджуються основи гуманізації підготовки майбутнього вчителя 
(Якубовська О.М.), проблема індивідуалізації підготовки вчителя (Володько 
В.Н., Солдатенко Н.Н.), нові концептуальні підходи до культурологічної 
підготовки студентів педвузів (Рудницька О.П.) 
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Важливим джерелом розробки та утвердження у вітчизняній педагогічній 

освіті особистісно-орієнтованої підготовки вчителів у контексті процесу 
гуманізації освіти і суспільства в цілому, є порівняльне дослідження теорій, 
ідей та досвіду розвиваючої освіти у міжнародному педагогічному просторі. 
Особливо актуальним в сучасних умовах розбудови національної системи 
освіти в Україні стає детальне вивчення інтеграційних процесів в галузі 
педагогічної освіти на європейському континенті. 

Аналіз офіційних документів, доповідей і проектів, виданих різними 
загальноєвропейськими організаціями (Радою Європи, Комітетом Освіти 
Європейського Співтовариства, Європейською Асоціацією викладачів 
педагогічних навчальних закладів, Асоціацією педагогічної освіти в Європі) 
дає можливість стверджувати, що на формування шкільної та педагогічної 
освіти в кінці 30-х – на початку 90-х років в європейських країнах значний 
вплив здійснювали ідеї розвиваючої освіти (“development education”). 

В своїх стратегічних завданнях – утвердження соціальної справедливості, 
прав людини, почуття її власної гідності та впевненості в своїх силах – 
розвиваюча освіта в Європі змикається з різними напрямами глобальної 
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освіти, такими як багатокультурна освіта (“multi-cultural education”), освіта за 
людські права (“human rights education”), іншими. В більш вузькому 
розумінні вона визначається фахівцями як “виховання творчої 
особистості” (1). 

Історія руху за розвиваючу освіту в Європі нараховує принаймні три 
десятиріччя. Проте тільки в 80-х роках розвиваючу освіту стали розглядати в 
контексті особистісного підходу не тільки до учня, але й до вчителя. 15 Сесія 
Постійної Конференції Європейських Міністрів Освіти (Хельсінкі, 1987), яка 
була спеціально присвячена темі “Нові виклики вчителям і вчительській 
освіті”, розробила ряд рекомендацій щодо покращення статусу професії 
вчителя в суспільстві та вдосконалення його підготовки. Зокрема, було 
зроблено наголос на необхідності розвитку індивідних та соціальних 
структур особистості майбутнього вчителя (2). 
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Значний та цікавий досвід особистісно-орієнтованої підготовки вчителів 

накопичений в Сполучених Штатах Америки, де історично зародились, 
отримали широке розповсюдження ідеї гуманістичної психології та 
педагогіки. Американські вчені схильні вважати свій національний досвід у 
цьому напрямі традицією особистісно-розвивачої підготовки вчителів. Своїм 
корінням вона виходить із руху за вивчення дитини, започаткованого 
С.Холлом ще на початку ХХ-го століття. 

Найбільш виразними синонімами цього напрямку в педагогічній освіті є 
поняття  “ріст” (“growth”),  “розвиток” (“development”), 
“самоактуалізація” (“self-actualizing”). Теоретична база цього напрямку була 
закладена ідеями про те, що навчання учнів та їх вчителів повинно базуватись 
на природньому розвитку особистості. Цей природній порядок розвитку 
дитини передбачалось визначати шляхом дослідження – спостереження та 
опису поведінки дітей на різних стадіях розвитку. Головні принципи такої 
особистісно-розвиваючої педагогіки були розроблені в 30-х роках і розвинуті 
повніше у роботах відомих психологів-гуманістів А.Маслоу, К.Роджерса та 
інших. 

Нові ідеї реалізовувались у широко розповсюджених тоді так званих 
школах прогресивної орієнтації. Зрозуміло, що для таких шкіл потрібні були 
спеціально підготовлені вчителі. Пошуки оригінальних моделей підготовки 
вчителів здійснювались “Богемськими прогресивістами”, досвід яких 
аналізувався в роботах В.Політзера, В.Перрона, в численних статтях 
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практичних працівників народної освіти на сторінках створеного в той період 
журналу “Прогресивна освіта”. 

Одним із ведучих положень раннього гуманізму в підготовці вчителів є 
ідея про те, що вчителі для прогресивних шкіл мають готуватися у такому ж 
підтримуючому та стимулюючому навколишньому середовищі, яке вони 
передбачають створити у майбутній роботі з дітьми. Ранні гуманісти, будучи 
прибічниками педоцентристських підходів, ставлять студента – майбутнього 
вчителя у центр навчально-виховного процесу в педагогічному навчальному 
закладі (“student-centred teacher education”). 

Згідно В.Перрону, ідеї раннього гуманізму у педагогічній освіті зводились 
до трьох головних положень: а) вчитель – це природознавець; б) вчитель – це 
артист; в) вчитель – це науковий дослідник (3). 
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У період раннього гуманізму в США були закладені підвалини теорії 

“відкритого навчання” та “вільного виховання”, які увійшли у масову 
шкільну практику в 60-70-х роках. Ранні гуманісти та практичні працівники 
освіти, які дотримувались цих ідей, бачили мету навчання у тому, щоб 
створити умови для саморозвитку особистості, потенціал якої заданий 
генетично, забуваючи про те, що учням необхідно також оволодіти певними 
соціально-культурними нормами. Частково роль транслятора цих нормативів 
(для різних культур і різних соціальних груп вони будуть різними) зводилась 
до особистості вчителя, яка має втілювати у собі певні культурні зразки і 
демонструвати їх у стилі спілкування, у своїх ціннісних установках тощо. 

У цей період був створений ряд експериментальних програм підготовки 
вчителів розвиваючо-орієнтованого спрямування. Серед них виділяється 
програма, розроблена у Флорідському університеті авторським колективом 
на чолі з А.Комбсом. Головна її ідея полягала в тому, що вчитель має бути 
максимально націленим на самореалізацію (“Я” як інструмент 
самовираження) (4). 
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Відомою програмою, направленою на розвиток вчителя, була програма 

“Персоналізованої педагогічної освіти”, яка започаткована і впроваджена 
Ф.Фуллер в учительському коледжі Техаського університету на початку 70-х 
років. В її основі лежить теоретично обгрунтована модель розвитку 
професійних інтересів майбутніх вчителів. У розвитку професійних інтересів 
студентів – майбутніх вчителів Ф.Фуллер виділила три етапи: перший – 
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первинні професійні інтереси (“Self Concern”), другий – інтереси-завдання 
(“Task Concern”), третій – інтереси, направлені на учнів (“Pupil Concern”) 
(5,6). 

Розроблені теоретичні положення після експериментальної перевірки 
відбудувались у цілісну наукову теорію, яка розглядається американськими 
вченими як окремий напрямок у підготовці вчителів США. У світовий 
педагогічний простір вона увійшла під назвою “персоналізованої” 
педагогічної освіти і отримала визнання та практичне застосування у 
багатьох країнах. Особливо виразно це прослідковується на хвилі реформ 
педагогічної освіти у кінці 80-х – на початку 90-х років. 

У Бельгії, наприклад, з метою перебудови системи підготовки вчителів 
проводиться широкомасштабне наукове дослідження (20 педагогічних 
навчальних закладів із центром у Л’ювенському католицькому університеті), 
керівники якого адаптували головні положення американської моделі 
“персоналізованої” підготовки вчителів до сучасних умов педагогічної освіти 
своєї країни. 

Модель розвитку професійних інтересів студентів – майбутніх вчителів 
обгрунтована Ф.Фуллер, використовується також в Канаді, зокрема, на 
педагогічному факультеті Саскачеванського ун-ту. Протягом 1986-1991 років 
тут була розроблена та апробована оригінальна програма підготовки 
вчителів. Розробники концепції спиралися на чотири фундаментальні 
положення – так звані “теоретичні бази”: академічна основа, професійні 
інтереси майбутніх вчителів, уміння та ефективна практика, вчительська 
рефлекія. 
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Особистісно-орієнтований напрям в підготовці вчителів не можна 

вважати явищем педагогічної думки лише нашого часу. Як ідеальна 
парадигма педагогічної освіти, він постійно існував у межах гуманістичної 
традиції в педагогіці ХХ-го століття. 
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