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Проблеми гуманизації педагогічної освіти 

 
Нову науку про освіту, основу якої закладає концепція індивідуума, Ро-

берт Н.Вейс – директор інітитуту педагогіки – називав фундаментальними 
проблемами освіти (ФПО). Іншими словами: працівники освітянської галузі в 
Америці вже давно постали перед проблемою нового розуміння індивідуаліз-
му і гуманізму в навчанні. ФПО можна сформулювати таким чином: створен-
ня середовища учіння, в якому всі учні, студенти змогли б якнайкраще розви-
нути свої здібності. Аналізуючі існуючи теорії і методології, Роберт Н.Вейс 
висуває “Е” – теорію освіти, яка об′єднує усі можливі підходи різноманітних 
теорій, ключовим словом яких є “навчання – учіння”. В її основі лежить при-
пущення: кожен індивідуум повинен оцінюватись в навчанні, вихованні, жит-
ті на основі індивідуальних характеристик і якостей. Кожен індивід повинен 
усвідомити і глибоко проаналізувати основні внутрішні перешкоди до на-
вчання, що є за теорією вирішальним фактором процесу освіти в найвищому 
значенні цього слова.  

До цих перешкод віднесено нездатність передбачати всі наслідки у взає-
минах людей; нетерпимість; заперечення; спокуса словесного образу: стан 
розуму, що пригнічений символізмом слів і втратив критичні здатності. 

Акцентуючи увагу на терміні “навчальне середовище“ (learning environ-
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ment), автор вважає, що необхідно зменшити або ліквідувати бар′єри та пере-
пони до навчання (obstacles to learning). Головне “середовище учіння” за Р. 
Вейсом включає дім, бібліотеку, школу, вуз, природне середовище, тобто 
справді будь-яке середовище, яке створює можливість навчатись. Виходячи з 
головних аспектів, можна вважати цю теорію як поворот до гуманізації та 
індивідуалізації навчання. 

Ми можемо знайти багато спільного у вирішенні даної проблеми. 
Гуманітарне значення та гуманітарна освіта є надзвичайно складними 
утвореннями, які завжди були в центрі уваги громадськості і владних 
структур, але ними і недооцінювались. Як це не виглядає парадоксальним, 
але реальний, живий індивид, з його багатоманітними соматичними та 
духовними проявами майже не береться до уваги не лише в “науках про 
природу”, а й у “науках про суспільство” і навіть в процесі практичної 
діяльності, як зазначає професор М.Кисельов, аналізуючи феномен 
гуманітарної освіти в Україні. Він вважає, що “нерозуміння феномена життя і 
нехтування ним призводить до того, що сьогодні цілком серйозно ставиться 
проблема подолання біологічної обмеженості людини, яка стримує її 
подальший соціокультурний розвиток. Автор дуже вірно зазначає, що в 
термінології сучасної педагогіки набувають поширення такі поняття, як 
“модуль”, “технологія викладання”, “матриця” та ін. Ми дійсно звикаємо до 
технократичної технології, говоримо про “ефективне використання 
людського фактора в інтелектуальній системі”, забуваючи про саму людину, 
котра за словами М.Шелгунова “повинна думати, діяти по-своєму і сама 
повинна створювати свої обставини”. 

Гуманізацію освіти слід розглядати як поворот до особистості учня в 
школі, студента у вузі, до його достоїнства, довіри до нього, сприйняття його 
особистої мети, запитів, інтересів і проблем. Це створення максимально спри-
ятливих умов для розгортання його життєвого потенціалу. “Людина орієнто-
вана на виробництво в собі Людини, на турботу про духовно-
інтелектуальний розвиток інших, така людина стає за суттю своєю єдиною 
умовою виживання людини як виду на землі…” (Т.Ф.Акбашев). Це повинно 
стати головною метою педагогічної освіти, бо кожний студент повинен не 
тільки побудувати себе, сконструювати своє Я, а й уміти в подальшому роз-
кривати творчі можливості своїх учнів, створювати необхідне для їх розвитку 
“продуктивне середовище пізнання”.  
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Осмислюючи педагогічну справу, відомий український діяч науки, куль-
тури, освіти Д.А. Мамонтов ще в новаторські двадцяті роки вважав головним 
для творчого педагога три фактори: інтуїтивний (чуттєвий), дискурсивний 
(розсудливий), активний (динаміки особистості вчителя). Для вчителя, ствер-
джував він, важлива наявність педагогічної інтуїції, яка виявляється, по-
перше, в розумінні чужого Я (емпатія); по-друге, в умінні “інтимної антропо-
морфізації матеріалу”, тобто індивідуальної його обробки. Його педагогічні 
твердження перегукуються з положеннями сучасної педагогічної теорії, котра 
на одне із перших місць ставить гуманістичну спрямованість педагогічної 
праці. 

Проаналізуємо, які існують у нас перешкоди на цьому шляху: 
• навчальні заклади вирішують різні завдання, окрім головного – ста-

новлення людини; 
• до освіти ми звикли, як до набування знань, а не до розвитку; 
• не педагогічний процес підкоряється природньому розвитку, а, на-

впаки, сталі структури  
• педагогічного процесу рушать логіку розвитку, відтворюючи в лю-

дині уставлені стереотипи. 
• вища освіта будується як розширення кола уяви людини, які склали-

ся в школі, професійна освіта формується недостатньо, нецілеспря-
мовано.  

 
Такі суперечності, висунуті академіком Т.Ф.Акбашевим, необхідно подо-

лати на шляху становлення професійної педагогічної освіти. Таким чином, 
гуманізація в її соціальній обумовленості є процес людського вдосконалення. 

Одним із моментів здійснення принципу гуманізації є гуманітаризація 
освіти, котра повинна подолати обмеженість технократичного мислення, 
сформувати здібності для професійної творчості і духовності особистості. Го-
ловними моментами гуманізації навчально-виховного процесу повинні стати 
його перебудова на основі самодіяльності індивідів і такий зміст, за допомо-
гою якого студент засвоював би засіб мислення, а не готові знан-
ня.Перебудова особистості студента – складний та довгий процес.  

Важко змінити стереотипи педагогічного мислення, ціннісні орієнтації та 
установки, звичні методи роботи. Ще важче здійснити ламку в якостях особи-
стості, в рисах характеру та стилі діяльності. Найбільші утруднення викликає 
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перебудова світогляду – цілісної системи переконань, що являє собою стер-
жень особистості. 

Як зазначають психологи, потреби, які виражені в ціннісних відносинах, 
почуттях, бажаннях та прагненнях, посідають головне місце в психологічній 
перебудові людини, оскільки складають внутрішню рушійну силу його соціа-
льної активності. Тому для психологічної перебудови майбутнього вчителя 
слід шукати відмичку до його емоційно-споживчої, мотиваційної сфери. До-
слідження, проведені нами, показали, що розвитку творчих інтересів фахівця, 
формуванню його педагогічного мислення сприяють: мотивація; морально-
психологічний фактор (створення творчої атмосфери в колективі, взаємовід-
носини); інформаційне забезпечення, самоосвіта; введення механізмів стиму-
лювання. 

Щоб підвищити керівну активність майбутнього вчителя, слід формува-
ти в нього: 

• готовність до колективної діяльності, до колективної творчості в гру-
пі, в класі; 

• уміння розкривати свої можливості, змінювати стиль діяльності в 
нових умовах; 

• готовність до співпраці, вільне оперування складовими кооперантної 
культури; 

• внутрішнє бажання до самовираження та уміння розбудити це ба-
жання в учнів. 

 
Стадії психологічної перебудови включають формування: проблемної 

свідомості; творчих інтересів та творчих якостей; навичок творчого пошуку; 
уміння виходити на якісно новий результат, який характеризуеться оновлен-
ням, доповненням, вдосконаленням. 

Прищеплюючи навички творчого мислення під час вивчення курсу 
“Основи педагогічної творчості”, намагаємось, щоб студенти опанували здіб-
ність виробляти альтернативи. Джеральд І.Ніренберг називає такі навички: 
уміння визначати структуру, порядок, співвідношення, рівень та точку зору. 
Під час практичних занять пропонуємо:  

• змінювати рівні розгляду проблеми, змінюючи їх; виявляти впливові 
зовнішні фактори; 
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• аналізувати структуру, порядок та співвідношення – компоненти 
проблеми. Цей процес  

• часто призводить до розуміння проблеми зміни точки зору, бачення 
проблеми в розвитку; 

• розглядати проблему приймає розширенний контекст в рамках сім’ї, 
суспільства, нації та світу в цілому. Після цього можна застосувати 
навички комбінованого підходу та переходу на нову точку зору. 

 
Щоб вільно себе відчувати, студенти повинні зрозуміти прийоми творчо-

сті, засвоїти, відчути як зміна точки зору перетворюється в могутній засіб 
творчості, допомагає розгортанню життєвого потенціалу особистості. Ці пер-
ші чотири ментальні інструменти завжди повинні бути в її розпорядженні. У 
навчанні здійснюємо перехід від інформаційно-пояснювальної технології до 
діяльніснорозвиваючої, в результаті якої формується творчий потенціал. 

Зараз визрівають якісно нові, ще невідомі та незвичні для багатьох людей 
норми життя. Світосприйняття молоді змінюється швидко: з’являється триво-
га, невпевненість та страх перед новими відносинами в суспільстві (ринкові 
відносини, приватна власність, безробіття, які тягнуть за собою зміну статусу 
багатьох із них). Тому вагоме місце при викладанні психолого-педагогічних 
дисциплін повинно зайняти формування і розвиток загальних діяльних здіб-
ностей: почуттів толерантності, інтелігентності, інтелекту, волі, морального 
достоїнства та відповідальності за події, що відбуваються. 

Відомо, що особистість, позбавлена можливості проявляти себе у важли-
вих, при чому не тільки для неї, а і для оточуючих, діях, намагається утверди-
ти себе у споживанні. Чим нижче роль індивіда у важливих та значних соціа-
льних діях, тим активніше він намагається переконати інших і самого себе в 
особистісній неповторності. Бо життя людини не може бути “прожите” шля-
хом простого повторення моделі свого виду, він повинен розвивати свій ро-
зум, доки не стане господарем над природою та самим собою (Е.Фромм). 

Таким чином, розвиток особистості, розгортання її життєвого потенціалу 
повинно стати головною стратегією професійної педагогічної освіти, і це бу-
де гуманно вже за своєю суттю. 
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