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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. 

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. 

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. 

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. 

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 мімікою. Важливими в 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. 

Учительські манери мають визначатися 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. 

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. 
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 

спілкування, вмінням вести діалог, дискутувати, забезпечувати позитивний 

моральний та емоційний настрій у педагогічній взаємодії. Зрозуміло, 

педагогічна й комунікативна діяльність педагога має бути творчою. 
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