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Олена Матвієнко 
 

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧИТЕЛЯ 
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ВЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ 
 

Розвиненість професійно-педагогічного мислення у майбутніх учи-
телів розглядається нами як один із основних шляхів реалізації педагогіч-
ної взаємодії в системі вчитель – учень. 

Необхідність організації та управління навчально-виховним проце-
сом змушує вчителя осмислювати те, що відбувається. Саме ставлення до 
педагогічної ситуації характеризує мислення вчителя як професійне. Щоб 
перетворити й синтезувати знання, виробляти конструктивні схеми рішень, 
критерії оцінювання педагогічних явищ, вчителеві необхідне розвинене 
педагогічне мислення, тобто здатність використовувати педагогічні ідеї в 
конкретних ситуаціях, уміння «бачити» у конкретному явищі його загаль-
ну педагогічну сутність. 

Функціональний бік мислення вчителя слугує для педагогічної взає-
модії в системі вчитель – учень і має такі складові: 1) діагностичну: ви-
вчення учнів, пізнання педагогічної ситуації; 2) стимулювальну: спонукан-
ня учнів до інтелектуальної ініціативи за допомогою власних педагогічних 
дій; 3) інформаційну: повідомлення школярам інформації про актуальні 
для даного віку проблеми й способи їх розв’язання; 4) розвивальну: осмис-
лення засобів формування провідних суспільнокорисних і навчально-
пізнавальних якостей особистості учня; 5) компенсаторну: вміння мислити 
категоріями успіху: позитивне мислення, бачити позитивне в невдачі до-
помагає вчителю всупереч багатьом негативним чинникам шукати нові 
шляхи розв’язання сучасних педагогічних проблем; ця функція забезпечує 
добре емоційне самопочуття, робить учителя, який об’єктивно перебуває в 
неблагополучному стані, психологічно захищеним від вимог і претензій з 
боку адміністрації, інспекторів, батьків; 6) оцінювальну: повідомлення уч-
ням оцінки результативності їхніх різноманітних дій; 7) самовдосконалю-
вальну: професійне мислення вчителя створює і забезпечує можливість уни-
кнути імпульсивної чи рутинної педагогічної діяльності. Крім того, самоко-
нтроль забезпечує педагогу правильне розв’язання педагогічної ситуації. 

Педагогічне мислення як вид професійного мислення дає суб’єктові 
змогу пізнавати сутність педагогічної взаємодії й організовувати свої педа-
гогічні дії з її цілеспрямованого перетворення. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що в педагогіч-
ній літературі поки немає чіткого визначення педагогічного мислення. Хо-
ча, деякі дослідники розглядають його, як теоретичні акти педагогічних 
дій, що зумовлюють педагогічну діяльність (В. Сластьонін, Я. Турбовсь-
кий); як гносеологічний аспект педагогічної діяльності (О. Абдулліна, 
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О. Піскунов); як уміння аналізувати педагогічні ситуації, спираючись на 
педагогічну теорію (Є. Поляков, Л. Спірін, М. Степинський, М. Фрумкін,); 
як особливий склад розуму, який має низку ознак, якостей і властивостей, 
які дають підстави говорити про педагогічне «бачення» світу (В. Тамарін, 
Д. Яковлєва). Близькою до цього є точка зору Є. Нечитайлової стосовно 
«системного бачення педагогічного процесу». Л. Нікитенкова характеризує 
педагогічне мислення як готовність вчителя до розв’язання різноманітних 
педагогічних ситуацій. Л. Маслова під педагогічним мисленням, поряд зі 
здатністю застосовувати теоретичні положення педагогіки, психології і ме-
тодики до конкретних педагогічних ситуацій, розуміє також уміння «бачи-
ти» в конкретному явищі його загальну педагогічну сутність. 

Мета статті – на основі теоретичного аналізу визначити та обґрунту-
вати особливості професійно-педагогічного мислення вчителя в структурі 
його готовності до педагогічної взаємодії в системі вчитель – учень. 

Поділяючи позицію Ю. Кулюткіна стосовно того, що мислення вчи-
теля є суто практичним, оскільки він не відкриває законів, а лише застосо-
вує вже відомі закони у своїй практичній діяльності [4, с. 21.]. Зміст про-
фесійного мислення майбутнього вчителя полягає у пізнанні, ним, сутності 
педагогічних явищ і творчому розв’язанні професійно-педагогічних задач; 
професійне мислення майбутнього вчителя найяскравіше виявляється в по-
зитивній реконструкції педагогічної проблемної ситуації. 

Визначення поняття «педагогічне мислення» здійснюється з різних 
позицій, які виражаються в різних за змістом дефініціях. Їх аналіз дово-
дить, що окремі вчені визначають педагогічне мислення через його психо-
логічну сутність як пізнавального психологічного процесу. Однак, серед 
цих формулювань є розбіжність. В одних педагогічне мислення вважається 
процесом відображення дійсності (В. Чубуков), а в інших – відображення 
педагогічної дійсності, педагогічного процесу (Н. Бочарова, Д. Вількеєв, 
С. Каргін), що є точнішим і конкретнішим, адже будь-який конкретний вид 
мислення спрямований на конкретний об’єкт, який зумовлює його існу-
вання, і відображається ним. У більшості таких визначень суть педагогіч-
ного відображення зводиться не тільки до пізнання педагогічної дійсності 
(А. Абдуліна), а й до її цілеспрямованого перетворення (Н. Бочарова, 
Д. Вількеєв). Відмінність між ними полягає в тому, що по-різному розумі-
ється відношення між зазначеними функціями педагогічного мислення. 
Якщо А. Абдуліна, В. Чубуков вважають пізнання домінантним, 
Н. Бочарова акцентує взаємопідпорядкування пізнання перетворенню, то 
Н. Вількеєв наголошує їхню рівноцінність. Детермінійними чинниками, 
що спричиняють особливості педагогічного мислення в цій групі визна-
чень, названо: специфіку педагогічних явищ, цілі і завдання навчання та 
виховання, професійний досвід учителя. 

У наукових дослідженнях існують такі загальні визначення педагогі-
чного мислення як: а) особливого складу розуму вчителя (Н. Кузьміна, 
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К. Осипова, В. Тамарін, Д. Яковлева); б) значущої якості особистості вчи-
теля (М. Бушканець, В. Сластьонін, О. Цокур,); в) провідної професійної 
здібності (С. Годник, Л. Нікітенкова, Р. Хмелюк). 

У змісті визначень, в яких педагогічне мислення розкривається як 
особливий склад розуму, чітко не виокремлюються його складові. Учені 
(Н. Кузьміна, К. Осипова) обмежуються посиланням на чинник, який зу-
мовлює особливий склад розуму (це педагогічні задачі, власне педагогічні 
та функціональні), або розкривають особливості складу розуму вчителя 
через його «ознаки, якості, властивості», сукупність гностичних дій 
(В. Тамарін, Д. Яковлєва). Зауважимо, що поняття «розум» досліджується 
психологами в широкому і вузькому розумінні. У широкому – як узагаль-
нена характеристика пізнавальних можливостей людини, у вузькому – як 
індивідуально-психологічна характеристика її мислительних здібностей. 
Якщо мислення є процесом з єдиним механізмом здійснення, єдиною зага-
льною структурою, то мисленєва діяльність має змістову й операціональну 
сторони. Їх варіативність зумовлюється предметом, на який з певною ме-
тою спрямовується мисленнєва діяльність. 

Визначення педагогічного мислення через поняття «якість особисто-
сті» характеризується тим, що його суть розкривається в загальному ви-
гляді і зводиться до вказівки на види дій, у яких вона об’єктивується, – ві-
дображення, орієнтування в педагогічних ситуаціях, проектування спосо-
бів їх перетворення (О. Цокур), або до конкретних гностичних умінь та 
ознак, якими має характеризуватися процес розв’язання педагогічних задач 
– самостійність і гнучкість (М. Пушканець). 

Привертає увагу група вузьких за змістом дефініцій, оскільки в них 
сутність педагогічного мислення зводиться до однієї чи кількох його фун-
кцій. Наприклад, до аналітичної (Л. Спірін, М. Степинський), до конструк-
тивної (С. Архангельський), або рефлексивної, що виявляється двояко: в 
ситуації управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів та аналізу 
власної педагогічної діяльності (О. Анісимов, Ю. Кулюткін). 

Специфічні особливості педагогічного мислення, ми бачимо, у 
П. Скульського, який зазначив, що педагогічне мислення актуалізується в 
процесі розв’язання задач, що виникають у різноманітних педагогічних си-
туаціях. При всьому розмаїтті, як вважає П. Скульський, їх об’єднує одне: 
пряма чи побічна «присутність» особистості школяра або цілого учнівсь-
кого колективу як об’єктів педагогічного впливу. Інакше кажучи, в ролі 
предмета педагогічної діяльності найчастіше виступає духовний світ лю-
дини, що постійно змінюється. Тому, педагогічне мислення завжди здійс-
нюється на тлі оперування образами динамічних об’єктів і вирізняється 
особливою рухливістю і гнучкістю. В педагогічній діяльності, теоретичні 
задачі тісно пов’язані з практичними, а це означає, що педагогічне мислен-
ня має теоретико-практичний характер. 

На це звертає увагу і К. Абульханова-Славська, яка стверджує, що в 
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механізмах педагогічного мислення суперечливо поєднуються дві логіки: 
логіка пізнання і логіка дії. 

Подібну думку ми знаходимо у працях Н. Гузій. Дослідниця вважає, 
що педагогічне мислення як узагальнене й опосередковане пізнання психо-
логічного механізму вчинків людини та знаходження ефективних способів 
впливів за умов професійної діяльності поєднує його теоретичні та практи-
чні форми. Теоретичне мислення вчителя, зазначає Н. Гузій, виявляється в 
пошуку закономірностей, взаємозв’язків, нової інформації, якої бракує, ви-
сунення припущень, уявлення нових шляхів та засобів педагогічного про-
цесу, співвіднесення набутого досвіду з відомими теоріями, положеннями. 
Такий тип педагогічного мислення оперує абстракціями, дає змогу побачи-
ти педагогічні явища в ідеальному варіанті, забезпечує правильність та об-
ґрунтованість педагогічних рішень; його ще називають дослідницьким, на-
уково-пошуковим, без якого педагогічна діяльність, педагогічні інновації 
можуть перетворитися на прожектерство, волюнтаризм чи банальність та 
рутинність. Разом із тим не менш важливим для професії вчителя виступає 
практичне мислення. Воно завжди оперативне, оскільки функціонує в реа-
льному педагогічному процесі за умов дефіциту часу, необхідності 
розв’язувати практичні педагогічні задачі та ситуації (підтримувати дис-
ципліну, зосереджувати увагу учнів, багаторазово пояснювати матеріал 
тощо). Практичне мислення педагога справедливо називають мистецтвом, 
бо воно безпосередньо включається в педагогічну дію і є невід’ємним від її 
виконання. Важливо уявляти практичне мислення не початковою формою 
педагогічного інтелекту, а навпаки, виявом зрілості інтелектуальної діяль-
ності, що не поступається за значенням та складністю теоретичному мис-
ленню. 

Привертають увагу дослідження Б. Єлканова, які підтверджують, що 
зміст інтелектуального педагогічного самовиховання вчителя у разі необ-
хідності включає розвиток здатності до педагогічного аналізу і синтезу, 
розвиток таких якостей мислення, як критичність, самостійність, широта, 
гнучкість, активність, швидкість. При цьому науковець виокремлює такі 
процедури мислення, як аналіз конкретних педагогічних ситуацій, визна-
чення педагогічних проблем у певних конкретних умовах, вироблення ва-
ріантів розв’язання завдань тощо. Він також вирізняє три рівні професій-
ного мислення вчителя. 

Початковим і водночас найбільш загальним і вищим рівнем мислен-
ня вчителя є його методологічне мислення, зорієнтоване педагогічними 
переконаннями. На цьому рівні у вчителя утворюється найважливіша його 
педагогічна здібність: чутливість до педагогічних явищ, педагогічне чуття. 

Другий рівень педагогічного мислення характеризується здатністю 
вчителя матеріалізувати свої педагогічні ідеї у своєрідній технологічній 
конструкції. Без розроблення таких конструкцій і технологій педагогічного 
процесу вчитель може розраховувати лише на випадковий успіх, а найчас-
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тіше – на неуспіх. Як зазначає науковець, педагогічне мислення на цьому, 
тактичному, рівні виявляється в умінні розробляти навчальні завдання чи 
створювати виховні ситуації, складати карти-схеми, за якими можна від-
працьовувати певні вміння в учнів. 

Не менш важливим, вважає Б. Єлканов, є третій рівень – рівень опе-
ративного мислення вчителя. Він має певні складності, які зумовлені роз-
маїттям конкретних умов педагогічної діяльності. Педагогові необхідні як 
знання закономірностей педагогічного процесу, так і вміння застосовувати 
ці закономірності до поодиноких і окремих явищ. А це якраз і вимагає са-
мостійного творчого мислення, що виявляється у здатності вчителя до 
оцінних дій [2]. 

Аналізуючи педагогічне мислення на макро-, мезо- і мікрорівнях, 
М. Савгин виокремлює такі показники його високого рівня: 

– наявність у педагога адекватних когнітивних моделей процесу ро-
звитку школяра й класу учнів у різних видах діяльності; 

– сформованість механізму педагогічної атрибуції, як необхідного 
компонента процесу інтеграції соціально-психологічних, психофізіологічних 
і педагогічних детермінант, які зумовлюють навчально-виховний процес; 

– розвиненість механізму адаптації: передбачення у свідомості пе-
дагога в схематичній формі відповіді на педагогічну проблему ще до того, 
як вона буде розв’язана; 

– сформованість педагогічної рефлексії, як компонента педагогіч-
ного мислення. 

А. Орлов, відмічаючи, що мислення учителя безпосередньо включе-
не у практику його діяльності, вказує спрямованість його на адаптацію за-
гальносуспільного знання до конкретних ситуацій. На його думку, це своє-
рідне «педагогічне бачення» навколишнього світу, яке відображає психо-
лого-педагогічні й професійні знання, способи розумових дій та установок 
особистості вчителя. Це дає підстави вирізнити три рівня сформованості 
професійного мислення педагога: 

– низький – розв’язання задач здійснюється за сталими шаблонами 
(як правило, педагогічні задачі на цьому рівні підмінюються функціональ-
ними); 

– середній – характеризується наявністю окремих творчих елемен-
тів при розв’язанні задачі (виявляються першочергові вміння синтезувати 
набуті теоретичні знання та використовувати їх на практиці); 

– високий – нестандартний підхід до аналізу ситуації, розв’язування 
задач на основі діагностування конкретних умов [5]. 

Е. Тамарін і Д. Яковлєва доповнюють поняття педагогічного мис-
лення такими ознаками: 

1) свідомість життєвих і навчальних ситуацій у плані використання 
їх для реалізації певних виховних цілей; 

2) сприйняття різних інформаційних джерел з позиції подальшого 
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використання їх як засобу навчання й виховання; 
3) прагнення подивитися на матеріал з позиції школяра, дати матері-

алу психолого-лінгвістичну оцінку; 
4) прагнення осмислити мотиви, вчинки учнів, уявити собі їхні пси-

хічні стани. 
Цікавою є думка А. Орлова [5], який розглядає професійне мислення 

вчителя, як явище багаторівневе і варіативне, оскільки в ньому відобража-
ються етичні установки, суспільно-політичні, психолого-педагогічні й фа-
хові знання педагога, його професійно-особистісні якості, способи розумо-
вих і практичних дій. Найважливішою рисою педагогічного мислення є 
осмислення вчителем кожної навчально-виховної ситуації, оперативний 
вибір і реалізація її оптимального розв’язання. 

Необхідно наголосити, що поняття «педагогічне мислення» відобра-
жає не тільки особливості розумової діяльності вчителя, а й професійну 
специфіку його сприйняття, уваги, педагогічної інтуїції, педагогічної ім-
провізації, педагогічної уяви, тобто творчих якостей, а також особливості 
його емоційно-вольової сфери. Педагогічне мислення є інструментом про-
фесійно грамотного розв’язання навчально-виховних задач. 

М. Кашапов вирізняє основні ознаки сформованості науково-
педагогічного стилю мислення особистості. Передусім, це ініціативний, 
творчій характер професійної діяльності, що відображає глибину пізнання 
сутності педагогічних фактів і явищ, відчуття зв’язків і відносин між ними. 
Важливою ознакою науково-педагогічного стилю мислення вчителя є його 
науковий підхід до аналізу педагогічних ситуацій, у процесі якого мають 
місце такі розумові операції, як порівняння, абстракція, конкретизація, уза-
гальнення. Суттєвою ознакою сформованості цього стилю мислення педа-
гога є прагнення новацій, нестандартного розв’язання педагогічної задачі, 
педагогічно аргументований ризик, сміливість у виборі методичного арсе-
налу впливу на вихованців. Не менш важлива якісна своєрідність науково-
педагогічного стилю мислення, що виявляється в його широті й глибині, 
самостійності й критичності, гнучкості й швидкості [3]. 

Є. Осипова розглядає педагогічне мислення вчителя як сукупність 
властивостей, притаманних будь-якому практичному мисленню (невідрив-
ність від реалізації й виконання, пізнання взаємодіючої системи, дієвість 
тощо), так і специфічних для нього. Найважливішими з них є проблем-
ність, рефлективність, комплексність, конкретність, конструктивність, са-
мостійність, критичність, професійна компетентність, індивідуалізованість 
мислення [6, с. 58–59]. 

Отже, професійне мислення вчителя, спрямоване на розв’язання пе-
дагогічних задач, являє собою ієрархієзований ланцюг розумових процесів, 
співвіднесених із цілями навчально-виховного процесу. Воно характеризу-
ється своєрідністю структури, змістового (синтез спеціальних знань) і 
практично-дієвого (сукупність інтегральних інтелектуальних умінь) фон-
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дів, що мають своєрідні якісні характеристики (опосередкованість 
об’єктом праці, проблемність, конструктивність, конкретність тощо). Про-
фесійне мислення педагога передбачає розуміння ним діалектики педагогі-
чного процесу, вміння аналізувати сутність суперечностей, які виникають 
у цьому процесі, бачити оптимальні способи їх розв’язання. Поступово пе-
дагог навчається встановлювати причинно-наслідкові зв’язки і відношення 
між різноманітними педагогічними явищами, шукати шляхи використання 
загальних закономірностей, принципів і методів для досягнення певної ме-
ти; у нього розвивається вміння обґрунтовувати свої судження, робити уза-
гальнені висновки; формується такий розумовий «апарат», за допомогою 
якого педагог всебічно, з наукових позицій оцінює конкретну педагогічну 
задачу, створює проект і реалізує педагогічну взаємодію. 

Якісна характеристика професійної підготовленості майбутнього 
вчителя до педагогічної взаємодії в системі вчитель – учень залежить не 
лише від кількості засвоєних ним знань і вмінь, а й від розвиненості у ньо-
го процесів педагогічного мислення. Розвинене педагогічне мислення дає 
майбутньому вчителю змогу правильно орієнтуватися в навчально-
виховному середовищі, педагогічних ситуаціях, розуміти сутність педаго-
гічних явищ та подій, аналізувати педагогічні ситуації та дії в контексті 
всього навчально-виховного процесу та цілісного особистісного прояву 
його суб’єктів. 

Найважливішими характеристиками педагогічного мислення є кри-
тичність, швидкість, широта, прогностичність, проблемність, самостій-
ність, активність, гнучкість. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1 Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та 
теоретичні аспекти / Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2004. – 243 с. 

2 Елканов С. В. Профессиональное самовоспитание учителя / 
С. В. Елканов. – М. : Просвещение, 1986. – 143 с. 

3 Кашапов М. М. Психология педагогического мышления / 
М. М. Кашапов. – СПб. : Алестейя, 2000. – 463 с. 

4 Кулюткин Ю. Н. Индивидуальные различия в мыслительной деятель-
ности взрослых учащихся / Ю. Н. Кулюткин. – М. : Педагогика, 1971. 
– 112 с. 

5 Орлов А. А. Профессиональное мышление учителя как ценность / 
А. А. Орлов // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 63–68. 

6 Осипова Е. К. Структура педагогического мышления учителя / 
Е. К. Осипова // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 144–146. 


