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У статті розглядаються основні аспекти, щодо питань професійної 

культури та гуманістичної спрямованості сучасного вчителя; структурні 
компоненти педагогічної культури. Проаналізовані показники високого 
рівня сформованості педагогічної культури, зовнішнього вигляду 
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Всесвітнє визнання нашої освіти та висока якість навчання – це 

досягнення попередньої епохи, попередньої системи влади, попереднього 
покоління. Нині можна з жалем констатувати, що, незважаючи на природні 
досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система 
(демократичність, гнучкість, незаідеологізованість), у масовому вимірі 
освіта стала менш якісною, а більшість випускників вищих навчальних 
закладів не конкурентоспроможна на європейському ринку праці. Це 
зобов’язує менше говорити про власні досягнення, а все більше 
аналізувати світові та європейські тенденції реформування освіти і 
відповідно до цього напружено і послідовно вдосконалювати нашу 
професійну сферу діяльності. 

Саме тому в Україні має стверджуватись стратегія прискореного, 
випереджувального розвитку освіти і науки, фізичних, моральних, 
інтелектуальних та інших сутнісних сил особистості. 

Головна мета української системи освіти – створити умови для 
розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, 
формувати покоління, здатне навчатись впродовж життя, створювати і 
розвивати цінності громадянського суспільства. 

Педагогічна професія – одна з найдавніших. Виникла вона на ранніх 
етапах розвитку людства у зв’язку з потребою передавати підростаючому 
поколінню набутий досвід. 

Провідне місце у професіограмі вчителя посідає спрямованість його 
особистості. Спрямованість особистості педагога – це мотиваційна 
зумовленість його дій, вчинків, усієї поведінки конкретними життєвими 
цілями, джерелом яких є потреби, суспільні вимоги. Педагогічна 
спрямованість особистості – це стійка мотивація формування особистості 
учні її всебічного гармонійного розвитку. Саме ця спрямованість 
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вважається гуманістичною. 
Гуманістична спрямованість особистості вчителя означає ставлення 

до дитини як до найвищої цінності, визнання її права на свободу і щастя, 
вільний розвиток і прояв своїх здібностей. Вільно реалізувати свої творчі 
можливості задля себе й оточення – людина може лише за наявності віри в 
саму себе. Остання зміцнюється тоді, коли сприймаються й оцінюються не 
тільки її позитивні якості, а й уся особистість загалом, тобто коли її 
люблять, поважають її гідність, виявляють гуманність. Водночас гуманізм 
не є абсолютизованим усепрощенням і покірність стосовно недосконалості 
людини. 

Педагог повинен ставити перед вихованцем посильні й розумно 
сформульовані вимоги з метою його подальшого розвитку, тобто 
здійснювати педагогічний вплив гуманістичного, а не авторитарного 
характеру. Виявляючи в діалозі, співпраці, партнерстві повагу до учня, 
толерантність і справедливість, учитель тим самим захищає свободу 
особистості, продовжує культурну спадщину, творить нові вартості, 
виступає співучасником зміцнення демократичного ладу. 

Педагогічна культура є частиною загальнолюдської культури. У ній 
втілені духовні цінності освіти й виховання (педагогічні знання, теорії, 
концепції, накопичений педагогічний досвід, професійні етичні норми) та 
матеріальні (засоби навчання і виховання), а також способи творчої 
педагогічної діяльності, які слугують соціалізації особистості в конкретних 
історичних умовах. Педагогічна культура вчителя є системним 
утворенням. Її головними структурними компонентами є: педагогічні 
цінності, творчі способи педагогічної діяльності, досвід створення 
вчителем зразків педагогічної практики з позицій гуманізму. 

Показниками високого рівня сформованості педагогічної культури 
слід вважати: 

• гуманістичну спрямованість особистості педагога; 
• психолого-педагогічну компетентність і розвинуте педагогічне 

мислення; 
• освіченість у галузі предмета, який учитель викладає, і володіння 

педагогічними технологіями; 
• досвід творчої діяльності, уміння обґрунтувати власну 

педагогічну діяльність як систему (дидактичну, виховну, методичну); 
• культуру професійної поведінки (педагогічного спілкування, 

мови, зовнішнього вигляду). 
Індивідуальна педагогічна культура виявляється у професійній 

поведінці вчителя. Так, учителеві з високим рівнем педагогічної культури 
властиві теоретичне обґрунтування власної педагогічної позиції, 
системність педагогічної діяльності, творення, гнучкість і варіативність у 
прийнятті рішень. Такий педагог має індивідуальний стиль. Він не тільки 
зберігає і відтворює духовні цінності освіти і виховання, а й сам створює їх 
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у вигляді нових технологій, методик, дидактичних і виховних систем. І 
навпаки, в учителя з низьким рівнем професійної культури виявляється 
невпевненість, нестійкість власної педагогічної позиції, безсистемність, 
непослідовність, невміння вирішувати педагогічні проблеми. 

Предметна підготовка (блок спеціальних дисциплін) спрямована на 
засвоєння логіки розгортання змісту конкретного наукового знання як 
складової частини загальнолюдської культури і як засобу розвитку 
особистості учня. Він включає вивчення дисциплін, необхідних для тієї чи 
іншої галузі знань і діяльності (математика, філологія, історія, біологія) на 
сучасному рівні розвитку суспільства. 

Педагогічна культура в реальному педагогічному процесі 
виявляється в єдності із загальнокультурними і моральними проявами 
особистості педагога. 

Культура зовнішнього вигляду ідеального вчителя – це його 
невід’ємна частка. Вона виконує професійну функцію: сприяє вихованню 
художньо-естетичних смаків учнів та гармонійно уособлює професійну 
діяльність учителя. Одяг повинен бути естетично витриманий: гарний, у 
кольоровій гамі переважають помірні насичені барви. Стиль одягу – 
діловий, але не сіро-буденний. У манері одягатися знаходять вияв уміння 
враховувати місце, вік, нагоду, пори року, контингент вихованців та 
конкретну ситуацію. Із гардероба вчителя, який використовується у 
професійній діяльності, виключається: ультрамодний одяг, незвичайний 
фасон якого відволікає увагу учнів, одяг занадто яскравих тонів, що 
стомлює і дратує учнів. Взуття має бути чисте, відремонтоване, зручне, 
легке, елегантне; висота каблука оптимальна, а їх стукіт має не відволікати 
увагу учнів. Вибір прикрас повинен демонструвати почуття міри, смак. Не 
можна використовувати надто дорогих і яскравих коштовностей, щоб не 
відволікати увагу учнів. Волосся має бути завжди чисте, ретельно 
зачесане. Не допускати надміру експериментів зі своїм волоссям, щоб 
химерні зачіски і часті зміни кольору не відволікали уваги учнів. Макіяж 
повинен гармоніювати з одягом, зачіскою, аксесуарами, прикрасами. 
Макіяж має залежати від погоди, пори року, віку, обставин; йому має бути 
притаманне почуття міри. 

Ще однією важливою характеристикою діяльності вчителя є його 
мовна культура. Мова – найважливіший засіб спілкування вчителя з 
учнями, головний інструмент педагогічної праці. Вона є засобом 
безпосереднього впливу на свідомість і поведінку учнів. Важливі 
показники мовної культури педагога – змістовність, логічність, точність, 
ясність, стислість, простота, емоційна виразність, яскравість, образність, 
барвистість мовлення, правильна літературна вимова, вільне, невимушене 
оперування словом, фонетична виразність, інтонаційна різноманітність, 
чітка дикція, правильне використання логічних наголосів та психологічних 
пауз; взаємовідповідність між змістом і тоном, між словами, жестами та 
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мімікою. Важливими у мовленні педагога є постановка голосу, його тон. З 
учнями треба розмовляти так, щоб вони відчували в мові педагога його 
волю, душу і культуру. 

Манери вчителя – це зовнішня форма його поведінки в соціумі: 
учнівському, батьківському та учительському колективах. Чим 
досконаліші ці манери, тим більша сила їх виховного впливу. Учитель 
повинен впевнено володіти манерами, що відповідають нормам етикету на 
цьому етапі розвитку людства. Розглянемо деякі вимоги до манер учителя. 

Учительські манери ґрунтуються на загальноприйнятих нормах 
поведінки людей цивілізованого суспільства. 

Учительські манери повинні мати яскраво виражений особистісний 
характер. Особлива посмішка і жести, стиль спілкування, манери вітатись 
тощо в кожного свої, тому така своєрідність і вабитиме дітей. У зв’язку з 
цим необхідно чітко відпрацювати і, можливо, довести до автоматизму 
свій особливий стиль учительських манер. Учительські манери мають бути 
естетично витриманими. Поведінка вчителя має бути емоційно стабільною, 
оскільки учні дуже чутливі до зміни настрою, почуттів. Зайве 
занепокоєння вчителя якоюсь проблемою знаходить своє відображення у 
зміні емоційного настрою учнів. Педагогу варто ознайомитись із 
прийомами автотренінгу та використовувати їх з метою вмілого керування 
власними емоціями та фізичним станом свого організму. 

Учительське життя вимагає миттєвого реагування: то потрібно бути 
лагідною, ніжною, співчутливою, то твердою, суворою, непохитною, то 
терплячою або навіть непомітною людиною. Усе це варто виразно 
демонструвати своєю поведінкою. 

Учитель не повинен приховувати задоволення від своєї роботи, від 
спілкування з учнями – він радіє маленьким перемогам – своїм і своїх 
вихованців. Зауважимо, що деякі педагоги-класики наполягають на тому, 
що нещасливі люди, невдахи у житті, а точніше ті, хто себе такими вважає, 
не мають права працювати у школі, оскільки поведінка таких 
«знедолених» педагогів відкрито про це повідомляє, що негативно впливає 
на психіку учнів. Найкращий, на думку учнів, – це вчитель веселий, 
оптимістично налаштований, який уміє доречно пожартувати і разом з 
дітьми посміятися. 

Учительські манери мають визначатись творчістю, що найчастіше 
проявляється в нестандартних ситуаціях. Схильність до імпровізації, прояв 
інтуїтивних здібностей допомагає співвідносити власну поведінку з 
обставинами й адекватно поводитися, знаходячи доречні засоби вербальної 
та невербальної комунікації. 

Необхідність працювати над удосконаленням своїх манер 
продиктована самим життям. Ніхто, мабуть, не буде заперечувати, що 
вихований учитель – найкращий вихователь дітей. Вихованість 
проявляється саме в манерах, які потрібно повсякчас удосконалювати. Чим 
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вихованіший учитель, тим благородніший вплив на вихованців і 
продуктивніший кінцевий результат діяльності. 

Специфіка педагогічної діяльності ставить, як ми вже зазначали, 
перед учителем ряд вимог до особистості педагога, які в педагогічній науці 
визначаються як професійно значущі особистісні якості. Останні 
характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, 
суттєво впливають на результат професійно-педагогічної діяльності й 
визначають індивідуальний стиль педагога. 

Учені пропонують різноманітний набір особистісних якостей, 
важливих для професії педагога. Робляться спроби виділити найсуттєвіші з 
точки зору ефективності педагогічної діяльності. Правомірним є виділення 
домінантних, периферійних, негативних і професійно недопустимих 
якостей. Домінантними вважаються якості, відсутність кожної з яких 
унеможливлює ефективне здійснення педагогічної діяльності; 
периферійними – якості, які не здійснюють вирішального впливу на 
ефективність педагогічної праці, проте сприяють її успішності; 
негативними – якості, що призводять до зниження ефективності 
педагогічної діяльності, а професійно недопустимими – ті, що ведуть до 
професійної непридатності вчителя. Розглянемо склад цих груп 
особистісних якостей детальніше. 

До домінантних якостей відносимо: 
1.  Гуманність – любов до дітей, вміння поважати їхню людську 

гідність, потреба і здатність надавати кваліфіковану педагогічну допомогу 
в їхньому особистісному розвитку. Найбільш важлива якість, притаманна 
вчителю, – любов до дітей. Любов до дитини – це, за словами 
В. Сухомлинського, «плоть і кров вихователя, як сили, здатної впливати на 
духовний світ іншої людини. Педагог без любові до дитини – це все одно, 
що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття 
кольору». Йдеться про мудру, добру й вимогливу любов, що вчить жити. 

Працю справжнього педагога живить віра в людину. Він повинен 
бути оптимістом, глибоко вірити в силу й можливості дітей, бачити 
насамперед усе краще, що їм притаманне, «проектувати добре» 
(А. Макаренко). Учитель має підходити до кожної дитини з оптимістичною 
налаштованістю, навіть якщо ризикує помилитися. Водночас він не 
повинен ідеалізувати їх позитивних рис, ігноруючи недоліки. Завдання 
вчителя – «не загубити» жодної дитини, дати кожній можливість розкрити 
все краще, закладене природою, сім’єю, школою. Для цього вчитель 
повинен цікавитись кожним учнем як особистістю, важливо бачити в дітях 
типове й особливе та використовувати систематично індивідуальне 
навчання. Учитель має пам’ятати, що до кожної дитини в класі треба 
виявляти чуйність, щирість, не виділяти надмірною увагою обдарованих і 
не принижувати моралізаторством слабших. Правильно організована 
робота допоможе кожному учневі відчути себе здібним, потрібним, 
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цікавим для вчителя і своїх товаришів. Саме це – надійний стимул 
подальшої навчальної роботи учнів із захопленням, з відчуттям власної 
гідності. Кожен школяр для вчителя – безцінний дар, це найдорожча і 
найцінніша істота на землі, за яку вчитель відповідає перед своєю совістю і 
суспільством. 

2.  Громадська відповідальність, соціальна активність. Нинішній 
стан освіти в Україні показує, що одним з його обов’язкових чинників має 
бути відповідальне ставлення педагога до своїх професійних обов’язків. 
Серед методів, за допомогою яких у майбутнього педагога 
формуватиметься відповідальне ставлення до своєї праці, є виховання 
почуття дисципліни у вихованця. При цьому йдеться не про формальну 
присутність його на різноманітних видах навчальної діяльності, 
передбачених навчальним планом, чи на заходах, які здійснюються 
адміністрацією та громадськими організаціями ВНЗ. Мається на увазі така 
організація навчального процесу, яка б зобов’язувала студента до фахового 
і професійного росту постійно й систематично. 

3.  Справжня інтелігентність – високий рівень розвитку інтелекту, 
освіченість у галузі предмета викладання, ерудиція, висока культура 
поведінки. 

Без особистого безпосереднього впливу вихователя на вихованця 
справжнє виховання, що проникає в характер, неможливе. Лише 
особистість може впливати на розвиток і визначення особистості, лише 
характером можна створити характер (К. Ушинський). Щоб відкрити перед 
учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море світла, ні на хвилину 
не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань, людської мудрості 
(В. Сухомлинський). 

4.  Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, 
працьовитість, самовідданість. Важливу роль відіграють особистісні 
якості педагога, його чутливість до іншої людини, гуманність у помислах і 
діях. Але це не знижує актуальності такої його риси, як вимогливість. 
Всепрощення, безпринципність, поблажливість до учнів, потурання їхнім 
слабостям, байдужість до негативного в їх навчанні, праці та поведінці 
завдають великої шкоди вихованню особистості. Більшість видатних 
педагогів обстоювало єдність вимогливості й поваги, бо саме у 
вимогливості до людини й полягає повага до неї. Обов’язковою нормою у 
ставленні вчителя до учнів є справедливість. Будь-які прояви 
несправедливості з боку педагога (виділення «любимчиків», необ’єктивне 
оцінювання знань, необґрунтовані вимоги, безпідставні обвинувачення, 
упередженість тощо) ранять дитячі душі, обурюють учнів і завдають 
непоправної шкоди справі навчання й виховання. Важливою для вчителя є 
позитивна емоційна налаштованість, яка виявляється в умінні залишати за 
дверима школи неприємні переживання, поганий настрій. Водночас він не 
повинен приховувати свого невдоволення чи навіть обурення, якщо учні 
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того заслужили. Гнів, як і радість, повинні бути педагогічно спрямовані, не 
переходити меж, за якими вони стають шкідливими у вихованні. У 
стосунках з учнями завжди потрібне почуття міри, неприпустимість 
крайнощів, що виходять за межі пристойності й педагогічної доцільності. 
Учитель завжди має бути твердим, непохитним, послідовним у своїх 
вимогах і водночас гнучким, здатним переглядати окремі свої рішення і 
вимоги, якщо це зумовлено конкретними обставинами та інтересами 
справи. Він є старшим другом, товаришем учнів, але насамперед їхнім 
наставником, керівником. Тому дружні взаємини вчителя й учня не 
повинні переходити у фамільярність та панібратство. Учитель, якому 
властиве почуття міри, рішуче й неухильно вимагає від учнів виконання 
своїх обов’язків, будучи при цьому розсудливим, спокійним. Він завжди 
доброзичливий, але не ліберальний, чемний і делікатний, але не 
улесливий; охочий на похвалу, але не захвалює учнів. 

Що таке учитель-неук, пасивний керівник інших, як не тінь без тіла, 
хмара без дощу, джерело без води, лампа без світла, отже, пусте місце... Ти 
удаєш із себе вчителя – так учи або скинь із себе цю машкару 
(Я. Коменський). 

5.  Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність до 
створення нових цінностей і прийняття творчих рішень. 

Справжній учитель не енциклопедичний словник, а Сократ 
(П. Блонський). Якщо ви хочете бути улюбленим вчителем, дбайте про те, 
щоб вихованцеві було що у вас відкривати. Якщо ж ви кілька років 
однаковий, якщо минулий день нічого не додав до вашого багатства, ви 
можете стати обридлим і навіть ненависним... Серця й уми юнацтва можна 
завоювати у наші дні тим сплавом моральної краси та інтелектуального 
багатства, який відкриває перед юнацтвом все нові і нові якості людини 
(В. Сухомлинський). 

6.  Любов до предмета, який викладається, потреба у знаннях, у 
систематичній самоосвіті. «Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как 
только он перестает учиться, в нем умирает учитель». Ці слова 
К. Ушинського як ніколи є актуальними сьогодні. Кожен спеціаліст має 
поповнювати, поглиблювати та вдосконалювати свої знання. Щоб успішно 
вирішувати завдання, які стоять перед учителем, щоб бути для учнів 
завжди цікавою людиною, треба постійно навчатись самому. Кожен 
учитель має активно працювати над собою – це залог професійного успіху. 
Вчитель має обов’язково займатися самовихованням. Двигуном цього 
процесу є бажання змінити себе і вдосконалитись. 

Таким чином, учитель зобов’язаний бути не тільки компетентним 
фахівцем з високою науковою і діловою кваліфікацією, виконавською 
дисципліною; не лише духовно багатою особистістю, що несе моральну 
відповідальність за свою навчальну і виховну діяльність у школі; педагог 
має бути водночас комунікабельною особистістю з високою культурою 
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спілкування, вмінням вести діалог, дискутувати, забезпечувати позитивний 
моральний та емоційний настрій у педагогічній взаємодії. Зрозуміло, 
педагогічна й комунікативна діяльність педагога має бути творчою. 
Учитель, у якого наявна певна модель взаємодії з учнями, у процесі 
педагогічної діяльності мусить постійно коригувати власну програму дій, 
максимально узгоджуючи її з конкретною комунікативною ситуацією і 
можливостями школярів як партнерів по спілкуванню. 
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