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Вступ. У нових соціокультурних умовах модернізації освітньої галузі 

посилюється орієнтація на особистісно-професійний розвиток вчителя, його 

професійні інтереси, потреби, можливості. Це також пов’язано з утвердженням 

гуманітарної парадигма в освіті, яка також спрямовує освітній процес на 

виявлення та утвердження людського смислу педагогічної реальності. У даному 

випадку термін парадигма (поруч з майже синонімічним у даному контексті 

понятті «модель») підкреслює необхідність опори у процесі навчання на 

внутрішній світ людини, її потреби, інтереси та можливості. З жорстко 

регламентованого процесу засвоєння наперед заданих цілей, зразків, 

алгоритмів, новий підхід зорієнтований на розвиток творчого потенціалу 

суб’єктів навчально-виховного процесу, рівність позицій у діалогово-

дискусійних формах навчання. Це надає нової цінності автономним діям 

людини, їх включенням до аналізу, самооцінки, рефлексивної оцінки у 

навчальній діяльності. Очікуваним результатом післядипломного навчання є 

зміни, що виявляються у здатності педагога вирішувати нові соціально значущі 

професійні задачі, усвідомлювати суть сучасних нововведень та активно 

застосовувати їх. Зокрема, про це йдеться у Загальноєвропейських принципах 

компетентності та кваліфікації вчителя, де наголошується на необхідності 

забезпечення постійного професійного розвитку педагога, а в якості ключових 

виділено компетенції, що стосуються здатності вчителя співпрацювати з 

іншими; працювати зі знаннями, технологіями та інформацією; взаємодіяти з 

суспільством і в суспільстві [18].  



Постановка проблеми та її актуальність.  

Історично склалося так, що в умовах традиційного підходу до навчання 

трансляція соціального досвіду відбувалася переважно через засвоєння зразків 

діяльності, в тому числі і професійної. Для цього використовувалися адекватні 

цим цілям педагогічні технології та методи навчання. Одним із 

найпоширеніших способів присвоєння моделей (зразків) професійної діяльності 

залишається використання педагогічних ситуацій. Для підготовки фахівців 

широко використовують спеціальні завдання які передбачають аналіз та 

конструювання різних за змістом та характером педагогічних ситуацій. Однак у 

більшості випадків остання слугує ілюстрацією певних теоретичних положень 

та використовується для вправляння, що, на нашу думку, обмежує можливий 

навчальний ефект. Оскільки вчені по-різному пропонують використання 

педагогічних ситуацій, необхідно уточнити умови за яких вони максимально 

сприяють особистісно-професійному розвитку сучасного вчителя в умовах 

післядипломного навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічних дослідженнях 

часто послуговуються поняттям «умови». Очевидно, це пов’язано з тим, що 

будь-яка навчальна діяльність, навіть якщо вона описана у вигляді технології, 

відбувається на фоні різних реальних ситуацій. Тому дослідники прагнуть 

передбачити, максимально зменшити загрози щодо реалізації запланованих 

дидактичних цілей. Оскільки ефективність педагогічного впливу залежить від 

багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів, дослідники формулюють 

«педагогічні умови», щоб виділити організаційні та змістові особливості 

(обставини), за яких можливе вирішення проблеми.  

За визначенням, поданим у тлумачному словнику «умови – це необхідні 

обставини, особливості реальної дійсності, які уможливлюють здійснення, 

створення, утворення чого-небудь, або сприяють чомусь»[3]. Найбільше нам 

імпонує підхід, запропонований В. Семиченко, в якому педагогічні умови 

розглядаються як структурний елемент педагогічної діяльності. Так, вчена 

наголошує, що «умови інтегруються в структуру діяльності через ту сукупність 



емоцій і психічних станів, які вони породжують (емоційне тло ситуації та 

діяльності в цілому)» [13, c. 315-316]. На думку В. Семиченко, найвищого рівня 

педагог досягає тоді, коли умови стають засобами, «тим інструментом, за 

допомогою якого здійснюється необхідне педагогічне перетворення» [там само, 

с.318]. Щодо самих засобів педагогічного впливу, то їх набір є достатньо 

великим. За певних обставин це можуть бути знання, вміння, навички, характер 

стосунків, способи педагогічної взаємодії, педагогічні техніки, особистісні 

якості самого вчителя. Таким чином, ми будемо виходити з того, що 

педагогічні умови – це виділені в процесі дослідження зовнішні обставини, які 

в процесі роботи з об’єктивно визначених можливостей стають засобами 

досягнення запланованих цілей навчання вчителя як дорослого.  

Зміст роботи з педагогічними ситуаціями відображено в публікаціях 

багатьох психологів та педагогів (Л. Буркова, Н. Бордовська, І. Зязюн, 

О. Ємець, Т. Котирло, Ю. Кулюткін, О. Матвієнко, О. Печко, А. Реан, 

О. Рудницька, В. Семиченко, В. Сластьонін, Г. Сухобська, Ю. Швалб, 

Є. Шиянов та ін.). Для їх аналізу виділяють предметний, процесуальний та 

функціональний аспекти. Загалом, ситуації (педагогічні ситуації) розглядають 

як засіб підвищення ефективності навчання у вищій школі, що дозволяє 

максимально наблизити умови навчальної та практичної діяльності. У змісті 

навчання вони представлені у вигляді  навчальних задач, ситуацій, моделей та 

алгоритмів професійної діяльності, професійних дій (Н. Бордовська, Л. Буркова, 

Т .Котирло, О. Матвієнко, В. Семиченко, Ю. Швалб). Це можливо з огляду на 

спільний предмет професійної діяльності у навчальних та навчально-

професійних задачах.  

У підручнику з педагогічної майстерності педагогічну ситуацію 

визначають як «фрагмент педагогічної діяльності, що містить суперечності між 

досягнутим і бажаними рівнями вихованості учнів та колективу» [10, с. 30]. 

Тобто, педагогічна ситуація хоча й визнається як реальність, спричинена 

зовнішніми  обставинами, однак основна суперечність, яку необхідно подолати, 

обмежена «бажаними рівнями вихованості учнів і колективу» [там же]. У 



дослідженнях Т.Котирло, О.Матвієнко, О.Рудницька, В.Семиченко та ін. 

педагогічну ситуацію розглядають як одиницю аналізу педагогічної діяльності.  

Як змістова одиниця професійної підготовки ситуація «… дає можливість 

прослідкувати взаємозалежність зовнішніх обставин і зумовленої та 

опосередкованої ними поведінки людей, а також внутрішніх станів самої 

особистості, які спричиняють наступні її дії» [5, с.176]. 

Аналіз прикладів, якими ілюструють різні типи педагогічних ситуацій, 

дає можливість зробити висновок про те, що у більшості випадків науковці 

послуговуються описом подій, які пов’язані з проблемами виховання. 

Наприклад: ситуації самокритики та споглядання, витримки і прояву 

ввічливості у стосунках, зневаги і неповаги до інших тощо [9, с. 240-242]. Так, 

на думку О. Матвієнко, педагогічна ситуація набуває функцій педагогічної, 

якщо вона  «пов’язана з формуванням, розвитком, вихованням учнів» [9,с. 28]. 

Тобто, мова йде про зовнішні умови впливу на особистість школяра. У процесі 

аналізу науковці розглядають ситуації як феномен педагогічної реальності, 

показують різноманітність їх проявів у роботі досвідчених педагогів 

(А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.). Поданий для аналізу опис ситуацій 

швидше ілюструє, ніж пояснює явища педагогічної дійсності, а також 

демонструє їх різноманітність. Разом з тим, приклади вибрані як педагогічні 

ситуації для навчання педагогів, є такими , що не переносяться прямо в інші 

ситуації, тобто їх не можна скопіювати. Окрім цього, для їх аналізу необхідно 

використовувати різні критерії. Продуктивним, з нашого погляду є 

запропонований В. Семиченко системний підхід до налізу педагогічних 

ситуацій. Вчена визначає педагогічну ситуацію як динамічну систему, « що 

виникає переважно спонтанно (під впливом унікальної комбінації обставин), 

має не об’єктивну, а часову вісь організації подій…також притаманні основні 

якості системних об’єктів» [13, с. 281].  

Зважаючи на те, що ми обґрунтовуємо можливість використання 

педагогічних ситуації для забезпечення розвивального ефекту навчання 

педагогів, необхідно проаналізувати їх особливості у системі розвивального 



навчання Д. Ельконіна – В. Давидова. Вони (ситуації) в обох випадках є 

схожими за своєю природою, найбільш цілісно й системно відображають те 

середовище, яке забезпечує розвиток.  

У процесі розробки системи розвивального навчання В. Давидов 

обґрунтував необхідність зміни практичних задач навчальними. Перші 

знаходяться в зоні “актуального розвитку” школяра, тобто їх результати 

можуть бути отримані ним самостійно. Щодо других, то вони є в “зоні 

найближчого розвитку”, тому не можуть бути реалізовані дитиною без 

підтримки дорослого, в умовах спеціально організованого навчання. На 

противагу практичним задачам навчальні дозволяють досягати розвивальних 

цілей: змінювати самого себе як суб’єкта навчальної діяльності. Сутність будь-

якої педагогічної ситуації полягає в наявності в ній протиріч, їх розвитку й 

розв'язання, тому є проблемною. Так, В.Рєпкін виділяє шість етапів у процесі 

вирішення навчальних задач: 

визначення навчальної цілі, а саме об’єктивних основ того невідомого 

способу, який відповідав би заданій ситуації;  

практичне перетворення цієї ситуації, яка дозволяє встановити зв’язок між 

умовами і способом здійснення дії, який необхідно знайти; 

аналіз, який допомагає встановити цей зв’язок; 

узагальнення результатів аналізу у формі моделі; 

контроль і оцінка загального способу, що встановлений; 

конкретизація загального способу [12, с. 31–32]. 

Відповідно до кожного з них вчителю необхідно створювати педагогічні 

ситуації, які складають суть розвивального навчання:  ситуацію розриву між 

відомим  способом дії і  невідомими знаннями); ситуації успіху; ситуації 

розгортання навчальної дискусії; різнопланового  конструювання  способів дії, 

побудова алгоритмів, моделей тощо. Отже,  педагогічною, з нашого погляду, 

буде ситуація  реальної взаємодії педагога та учнів (класом як колективним 

суб’єктом навчальної діяльності), яка наперед змодельована педагогом та 

пов’язана з реалізацією змісту розвивального навчання. До особливостей таких 



ситуацій ми відносимо: організацію навчальної діяльності на уроці,  

забезпечення суб’єктності учасників навчально-виховного процесу, виявлення 

суперечності – міри власного незнання. Таким чином, це ситуації які 

дозволяють виявити реальні потреби учнів у знаходженні бажаного способу дії 

та реалізовувати педагогом навчальні, виховні та розвивальні цілі в навчальній 

діяльності молодших школярів.  

Як правило, вчені посилаються на досвід авторитетних педагогів, опис 

реальних подій з метою виділення в них певних педагогічних явищ, проблем, 

результативності їх вирішення, цікавих авторський ідей тощо. Ми опираємося 

на дослідження психолога Ю. Швалба, який розглядає навчальні ситуації в 

контексті розвивальної освіти. На думку вченого, розвивальний ефект 

забезпечується в результаті здійснення вчителем особливих дій, які 

спрямовують діяльність дитини з програмовим матеріалом [17, с. 135]. Вони, 

тобто дії, виявляються у навчальних ситуаціях через постановку запитань, що з 

одного боку є вимогами, які висуваються до учня, а з іншого – структурують 

роботу за змістом. Відповідно, у результаті навчання самого педагога ним 

самостійно має бути укладена така «система вимог» (за Швалбом), або 

вибудована послідовність кроків (послідовність дій), яка засобами рефлексії 

фіксується у вигляді моделі. Автор робить висновок про необхідність 

використання ситуацій як навчального матеріалу в підготовці вчителів до 

конструювання нових способів професійної діяльності. 

Мета статті: розкрити сутність роботи з педагогічними ситуаціями як 

однією з умов забезпечення розвивального ефекту навчання педагогів у 

післядипломному навчанні.  

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з тим, що педагогічні умови 

стосуються дійсності, у якій протікає педагогічна діяльність, їх кількість може 

бути необмеженою. Разом з тим, вони можуть мати різні «вектори» впливу – 

сприяти, або навпаки, створювати додаткові перешкоди на шляху досягнення 

цілей. Найбільш продуктивним є підхід, коли педагог вибудовує динамічну 

систему умов і визначає «базову» (за В. Семиченко), «яка має на певний 



момент найбільший вплив, і вирішує, які умови в цьому випадку можна не 

враховувати»[13, с. 318].  

Сутність будь-якої педагогічної ситуації полягає в наявності протиріч. 

Тому будь-яка з них по суті є проблемною. Педагогічна ситуація завжди 

конкретна, може попередньо проектуватися, або виникати стихійно під час 

проведення заняття чи уроку. У системі розвивального навчання молодших 

школярів (Д. Ельконіна – В. Давидова) педагогічні ситуації мають свої 

особливості. У більшості випадків вони є керованими вчителем, виникають за 

спеціально створених умов та фіксуються як: 

• ситуації розриву між відомим способом дії і невідомими знаннями 

(проблеми пізнавального характеру); 

• ситуації успіху; 

• ситуації розгортання навчальної дискусії;  

• ситуації різнопланового моделювання, конструювання способів дії, 

побудови алгоритмів.  

Запропонована нами технологія розвивального навчання педагогів 

передбачає роботу з ситуаціями як одну з важливих умов досягнення 

розвивальних ефектів, що дозволяє: 

1. Розвиток вміння вчитися. 

2. Розвиток мотивації навчання протягом життя. 

3. Розвиток професійного мислення. 

4. Розвиток особистісно-професійних якостей педагога. 

Окрім того, можна виділити ряд операційних цілей, що досягаються за 

допомогою навчальних ситуацій: 

• актуалізувати  необхідність засвоєння нових теоретичних знань; 

• вводити та засвоювати професійну лексику, яка стосується змісту 

діяльності педагога, предмету його професійної діяльності; 

• удосконалювати вміння бачити загальні та конкретні цілі професійної 

діяльності; 



• удосконалювати здатність діагностувати, прогнозувати та відстежувати 

появу ефектів розвитку школярів;  

• розвивати здатність виходити на загальні способи дій професійної 

діяльності; 

• розвивати ініціативність, допитливість, відкритість до нових ідей та 

рішень; 

• формувати установки до самокерованості у навчанні.  

Таким чином, всі ситуації, які ми розглядаємо як навчальні, будуть різні за 

змістом, складністю (щодо виділення протиріч), способами й варіантами 

вирішення, відповідно сприятимуть досягненню різних цілей у процесі 

навчання педагогів. Йдеться про однин із зв’язків між педагогом (в даному 

випадку викладачем) та умовами, коли вибудовується динамічна система умов і 

виділяється базова, яка має на даний момент найбільший вплив (за 

В. Семиченко).  

З одного боку ми розглядаємо навчальну ситуацію як одну з умов 

досягнення розвивальних цілей, а з іншого – варто говорити про певні умови 

роботи з цими ситуаціями, що роблять процес навчання більш ефективним. Як 

базову умову роботи з навчальними ситуаціями ми виділяємо наступну – 

прилучення педагогів до нормативного смислу професійної діяльності. Загалом 

нормативні смисли професійної діяльності – це ключові цінності, які 

виконують роль загальних регуляторів професійної діяльності. Так, І. Зязюн 

пов’язує їх з розвитком «здібності до пробудження в іншому людської сутності, 

поєднаної з установкою на постійне професійно-особистісне 

самовдосконалення» [6]. Тому, найбільшого значення ми надаємо ситуаціям, 

що дозволяють виходити на смисли професійної діяльності. У даному 

випадку мова йде не про особистісно-професійні смисли, які педагог відкриває 

сам для себе, а ті, які Г. Балл називає «нормативними смислами»[2]. Їх можна 

розглядати як загальні суспільні функції відповідної професії, що висуваються 

перед нею, і в яких втілюються ключові духовні цінності. До них належать 

норми-ідеали, що задають смисл професійній діяльності, та норми-стандарти, 



яких необхідно дотримуватися у процесі цієї ж діяльності. Також вони 

окреслюють «горизонт» удосконалення у професійній сфері та є 

напівоб’єктизованими. Так, Г. Балл вказує на необхідність досліджувати не 

тільки діяльність, а й смисли самої діяльності, оскільки смисл завжди присутній 

в ній як ідеал, дає відповідь на запитання, коли норма чи правило не діють (во 

ім’я чого?). В цьому контексті, якісним є те навчання, що формує у фахівця 

готовність до професійної діяльності через «смислову самодостатність» (за 

Раскачкіною). Це важливо з погляду на те, що сучасний педагог знаходиться 

під впливом різних за рівнем інноваційних процесів, відчуває необхідність 

щоразу вибирати та упроваджувати технології, методики (окремі техніки) тощо. 

Маючи смисли, людина сама буде шукати необхідні засоби професійної 

діяльності, а не чекати готових «рецептів» як вирішити ту чи іншу професійну 

задачу. Можна підсумувати: не варто очікувати суттєвих змін у роботі вчителя, 

не виходячи на смисли його професійної діяльності. При цьому ми маємо на 

увазі не ціннісні орієнтації як структурний елемент спрямованості особистості 

(про що пишуть більшість сучасних дослідників), який вчитель віднаходить, 

відкриває в собі, а смисл до якого прилучаються, який є напівоб’єктивізованою 

заданою нормою опосередкованою самою особистістю. 

Окремо варто виділити педагогічну умову щодо особливостей змісту 

роботи з навчальним матеріалом, який полягає в усвідомленні вчителем 

загальної основи діяльності. З погляду сучасних вчених компетентність не 

формуються, а удосконалюється в інший спосіб, ніж отримання знань. Так, 

С. Трубачова вважає, що це «інтегрований результат освіти, що дозволяє 

розв’язувати цілу низку задач; на відміну від навички є усвідомленою 

(передбачає етап визначення мети); на відміну від уміння є здатною до 

перенесення  (пов’язана з цілим класом предметів впливу); удосконалюється не 

шляхом автоматизації та перетворення на навичку, а шляхом інтеграції з 

іншими компетентностями: через усвідомлення загальної основи діяльності 

зростає компетентність; на відміну від знання існує у формі діяльності 

(реальної чи мисленнєвої), а не інформації про неї» [15,c. 55]. До прикладу, в 



роботі з учителями ми запропонували для аналізу фрагмент уроку, який 

вчитель виділив у конспекті як етап мотивація навчальної діяльності (урок 

математики 4 клас, тема: Прямо пропорційна залежність між величинами).  

I. Мотивація навчальної діяльності 

Учитель. Сьогодні 12 квітня. 

З чим можна пов’язати це число у житті:  

Очевидно передбачувані відповіді дітей (12 місяців у році, 12 год. 

тривалість дня, 12 апостолів). 

Учитель. Запишемо рядочок числа 12 у зошит. Що ви можете сказати 

про це число? 

Учитель. Уявіть, що ми знаходимося у лісових хащах. Дерева не 

пропускають нас через ліс і пропонують такі задачі. Якщо ми разом 

об’єднаємося, то разом справимося. 

Учитель пропонує завдання для усного обчислення: 

Скільки очей має один павук, якщо у чотирьох павуків 32 ока. 

Скільки лапок у трьох зайців і 4 сойок разом.  

Язик дятла у 3 рази довший за його дзьоб. Яка довжина язика дятла, якщо 

довжина дзьоба 5 см. 

В результаті обговорення ситуації в групах, педагоги дали схвальні відгуки 

про зміст запропонованих учителем завдань. На їх думку, вони були досить 

різними та доречними на цьому етапі уроку. На додаткове  запитання про те, чи  

дозволяє це мотивувати учнів, ми також отримали схвальні відповіді. Отже, для 

того, щоб остаточно з’ясувати, що означає мотивувати інших, необхідно було 

звернутися до сутності мотивації, що в даному випадку може виступати 

загальною основою діяльності. Без цього важливого кроку учитель буде 

продовжувати діяти на основі інтуїції та досвіду, а не шукати способи дій, які 

коректні щодо сутності явища, цілей професійної діяльності.  

Наступною педагогічною умовою використання навчальних ситуацій, є 

робота на високому рівні рефлексивності. Рефлексія як наукове поняття 

активно використовується у роботах психологів. У її традиційному тлумачення 



це процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів… 

процес роздумів індивіда про те, що відбувається в його власній свідомості 

[11, с. 340]. Упродовж останніх десятиліть значно розширилася сфера 

застосування даного поняття. Рефлексію все частіше використовують для 

усвідомлення процесу та виявлення результату у навчальній діяльності. 

Підтвердженням цього є введення етапу рефлексії у традиційну структуру 

уроку. Для цього учителі поряд із запитаннями для підведення підсумків «Що 

робили на уроці?» використовують запитанням на рефлексію: Як відбувалося 

навчання? Що виявилося найцікавішим? Як тобі було працювати у групі? Як 

ти міркував? Що тебе вразило? Що нового для себе ти відкрив? Не є винятком 

і навчання дорослих, яке базується на діяльності, використанні власного 

досвіду учасників. Тому рефлексія власного досвіду педагогів є важливою 

складовою процесу їх навчання.  

Для того, щоб умови, у яких навчається учитель, не були дефіцитними, з 

точки зору гуманізації, він повинен у процесі навчання знаходитися у 

рефлексивній позиції. Ми погоджуємося з авторами, які пов’язують 

рефлексію із зверненням вчителя до свого внутрішнього світу, з порівнянням 

своїх психічних станів і актів із станами та актами інших стосовно певної дії, 

інформації тощо. Незважаючи на те, що рефлексивна оцінка достатньо 

суб’єктивна, її використовують у процесі навчання для того, щоб виявити 

відповідність запланованих  цілей до реально отриманого результату. Йдеться 

про власні судження щодо себе самого, професійної діяльності та її результатів, 

професійних дій інших педагогів. Так, Л. Хон стверджує, що рефлективність 

пов’язана з нашим почуттям впевненості в тому, що ми можемо досягнути 

бажаного результату, а власні судження про свою спроможність (або 

неспроможність) мотивують до набуття нових компетенцій [14, с. 288-289]. 

Тому в процесі роботи над ситуацією ми намагаємося створити такі умови, щоб 

педагог постійно знаходився у рефлексивній позиції: осмислював те, що 

відбувається, висловлював власні міркування, отримував зворотній зв’язок, 

аналізував матеріал, задавав собі запитання, або шукав відповіді на вже 



запропоновані, спостерігав за самим собою, поведінкою та думками інших. 

Тобто, попри те, що як доросла людина, професіонал, він емоційно включений 

у «проживання» самої ситуації, дуже близької до реальної, вчитель також 

знаходиться у рефлексивній позиції.  

Основну роль рефлексії у процесі роботи над навчальною ситуацією ми 

бачимо в тому, щоб допомогти педагогу вийти, точніше вивести нове 

особистісно значиме для нього знання (або спосіб професійної діяльності), яке в 

сучасних наукових дослідженнях ще називають живим «компетентнісним 

знанням» (за Дайаною Халперн). На відміну від «сліпого зв’язку» (зв’язку між 

предметом і його призначенням), компетентнісне передбачає відкриття зв’язку 

іншого типу – це зв’язок між засобом і ціллю. Окрім того, воно набуває ознак 

компетентнісного ще й тому, що має в собі всі компоненти (складові): емоційне 

забарвлення, ціннісну та когнітивну складові, забарвлюється всією структурою 

особистості. У результаті рефлексії людина отримує відчуття причетності до 

отриманого «нового знання», ставиться до нього як свого власного 

інтелектуального відкриття, у неї, як у суб’єкта навчальної діяльності, виникає 

емоційне спонукання до прийняття змісту тієї чи іншої цінності, норми. Щодо 

викладача, який працює з дорослими, то така робота має певну особливість і 

трудність – треба створювати умови для постійного відстеження самим 

вчителем свого ж мислення. Окрім того, робота на високому рівні 

рефлексивності сприяє розвитку рефлексивного мислення. З цією метою 

можуть пропонуватися такі прийоми як: співставлення різних точок зору на 

зміст самої ситуації, способів її вирішення, проекту уроку (що прагнули 

зробити на уроці) і результатів його реалізації на практиці (що відбулося на 

уроці); розгорнутий аналіз своєї роботи на уроці (за різними критеріями); 

включення в процес обговорення запитань, у яких би відстежувалося власне 

розуміння, обґрунтування прийнятих рішень, зміни у відповідях на самі 

запитання, їх узагальнення. 

Для навчання ми добираємо педагогічні ситуації, що потенційно мають 

більше можливостей для професійного розвитку педагога. Переважно це нові за 



змістом, складні у вирішенні професійні проблеми (задачі), які потребують 

виходу за межі предметних методик. Занурившись у ситуацію, вчитель починає 

рефлексувати – бачити себе ніби з боку, починає розуміти чого йому не 

вистачає в його професійному мисленні для розв’язання задачі. У процесі 

аналізу педагог виходить за межі досвіду як професійного так і життєвого. Й 

для того, щоб вивести нові для себе моделі поведінки він шукає підґрунтя – 

нових теоретичних знань.   

У межах роботи з навчальною ситуацією важливим, хоча не завжди 

обов’язковим етапом, є фіксація результатів навчання у вигляді моделей. Це 

має важливе значення для подолання розриву між теорією і практикою, етапами 

отримання знання та їх практичного застосування. Оскільки будь-яка модель 

будується з урахуванням всіх структурних елементів та зв’язків між ними, вона 

дозволяє у процесі навчання педагогів  створювати власні зразки (моделі) 

професійної діяльності, що гарантує правильне перенесення нововведення у 

педагогічну практику. Разом з тим, така форма фіксації допомагає адаптувати 

його до конкретних умов професійної діяльності (особливості класу, рівень 

розвитку учнів, пізнавального інтересу та інші показники, які мають суттєвий 

вплив на організацію навчальної діяльності). Рефлексивність забезпечується 

якістю взаємодії між учасниками навчання: викладачем та вчителями, які, як 

правило, є референтною групою. Власне це можна виділити як ще одну 

педагогічну умову до використання навчальних ситуацій у процесі підготовки 

педагогів до упровадження розвивального навчання. Так, Г. Цукерман виділяє 

наступні критерії навчального співробітництва: 

• однопредметність;  

• наявність різних точок зору з приводу одного предмета обговорення;  

• ініціативність того, хто навчається в побудові спільних дій з тим, хто 

навчає;  

• ситуація, де немає зразків та репродукція неможлива [16].  

Важливу роль у досягненні високої якості взаємодії у навчанні дорослих 

має групова динаміка. У даному випадку суть взаємодії полягає в організації 



спільного обговорення, часто дискурсивного, щодо основних змістових 

компонентів навчальної ситуації, предмети професійної діяльності, критеріїв 

оцінки та аналізу тощо. На думку Б. Бадмаєва, це вимагає від викладача 

(тренера) «тонко розрахованого управління ходом дискусії, через постановку 

проблемних запитань, які потребують продуктивного мислення, творчого 

пошуку істини» [1, с.74]. Ще один позитивний результат взаємодії у навчанні 

знаходимо у дослідженні Р. Хона. Автор зауважує, що в результаті спільної 

роботи у групі вдається «розпізнати виникнення свого власного вміння, та 

набути більш реалістичного розуміння різних наукових галузей»[14, c.312]. У 

нашому випадку до останніх можна віднести знання з педагогіки, психології та 

методики. З боку тренера взаємодія між дорослими відрізняється тим, що 

містить у собі його активність не тільки з реалізації своїх рефлексивних 

еталонів, але й активність з їхнього створення у відповідь на вимогу ситуації. 

Якщо акцентувати увагу на підготовку педагогів, то в процесі аналізу 

варто виділяти саме те, що найбільше просуває дитину у розвитку, забезпечує 

розвивальний ефект навчання. Це можуть бути міркування дітей щодо 

вирішення проблеми пізнавального характеру, способи їх аргументації; 

здатність дітей спільно вирішувати завдання в групі, здійснювати прогностичну 

оцінку, самостійно контролювати процес роботи тощо. Варто зауважити, що 

психологи і педагоги наголошують на тому, що сучасному педагогу необхідно 

діяти на основі психологічних знань. Так, О. Вишневський робить висновок про 

те, що «психологічну основу педагогіки співробітництва становлять суб’єкт-

субєктні стосунки – співпраця двох суб’єктів. На думку автора, цей тип взаємин 

є для навчально-виховного процесу оптимальним, бо з одного боку, він зберігає 

за вчителем функцію управління, а з іншого, – надає учневі можливості діяти 

самостійно» [4, с. 68-69].  

До педагогічних умов роботи з педагогічною ситуацією належить 

необхідність поступового (поетапного) переходу від емоційного 

проживання вчителем ситуації до її інтелектуального осмислення. 

Сучасними дослідниками (О. Рудницька, Т. Котирло) ситуація розглядається як 



«одиниця аналізу діяльності», що дає можливість прослідкувати, окрім 

зовнішніх обставин, зумовленої та опосередкованої ними поведінки людини, 

також внутрішні її стани. Включаючись у вирішення ситуації, вчитель часто 

сприймає її як частину педагогічної дійсності, тобто емоційно відгукується на 

неї як на реальну. У цьому її особлива перевага в плані навчання педагога. 

Ситуація дає змогу тому, хто навчається максимально зануритись у навчальний 

процес. Відповідно, це забезпечує роботу з такою інтегративною якістю 

особистості вчителя як компетентність, що передбачає когнітивний аспект, 

діяльнісний або поведінковий, мотиваційний, ціннісно-смисловий та емоційно-

вольовий (за І. Зимнею). І разом з тим, умовність ситуації «пом’якшує» її 

проживання в емоційному плані, зменшує його вплив, тому дає можливість 

краще зрозуміти зміст того, що відбувається, діяти більш виважено, обачно, 

педагогічно доцільно. Так, І. Зязюн виділяє досвід емоційно-ціннісного 

ставлення до світу як окремий вид досвіду, «…вияву людиною своїх 

особистісних функцій – вибірковості, рефлексії, смислового самовизначення» х 

[7, с. 318]. Для його становлення необхідне «природне середовище розвитку 

людини, що є деякою особистісно значущою колізійною ситуацією», яка 

вимагає ревізії смислу, відповідального рішення, самовизначення» [там само]. 

Щодо інтелектуального осмислення, то варто зауважити, що в самій 

педагогічній ситуації вмонтовано все те, що представлено в реальності. В 

умовах роботи над ситуацією його ще треба осмислити, впорядкувати, назвати 

професійною лексикою, насамперед, виділивши із загального змісту, оскільки 

часто це представлено неявно чи опосередковано. Відповідно, нами виділена 

ще одна умова роботи з навчальними ситуаціями, яка передбачає необхідність 

узагальнення та фіксації результатів роботи над ситуацією у формі 

алгоритмів професійних дій. У традиційному підході діяльність вчителя та 

учнів є похідними від змісту навчального матеріалу, що відповідно й стає 

предметом аналізу. Для аналізу ситуації з позицій розвивального навчання 

цього недостатньо. Особливої уваги потребує виділення професійних дій 

вчителя, їх логіка, що у загальному створює типові поведінкові моделі. Це дуже 



важливі висновки, які педагог сам виводить з практики (реальної ситуації), що 

допоможуть йому при укладанні власної логіки професійних дій. Щодо 

останніх, то з ними можна працювати як з реальністю: побачити в діях інших, 

певним чином виділити в процесі аналізу, зафіксувати, вербалізувати, дати 

назву, зафіксувати у взаємозв’язках з іншими діями. Зберігаючи ознаки 

системи, педагогічна дія має мету.  

Після аналізу професійних дій як одиниці професійної діяльності їх 

необхідно показати у взаємозв’язках та послідовностях. У такому випадку 

можна розглядати це як результат навчання, оскільки засобами рефлексії 

вчитель вибудував відповідну логіку, тобто перевів у алгоритм професійних 

дій, який зможе відтворити самостійно.  

Висновки. Серед результатів післядипломного навчання варто виділити ті 

зміни, що виявляються у здатності педагога вирішувати соціально значущі 

професійні задачі, які найчастіше пов’язані з упровадженням нововведень. 

Цьому сприяє використання педагогічних ситуацій, які дозволяють 

максимально наблизити умови навчальної та практичної діяльності, 

присвоювати нові моделі (зразки) професійної діяльності.  

Таким чином, проаналізувавши педагогічні умови як структурний 

компонент педагогічної діяльності ми виділили ті, яких необхідно 

дотримуватися для використання навчальний ситуацій як елементу технології 

розвивального навчання у післядипломній освіті. Оскільки умови завжди 

утворюють динамічну систему, найбільш продуктивний є підхід, який полягає в 

тому, щоб визначити «базову» як основну. У даному випадку такою вважаємо 

прилучення педагогів до нормативного смислу професійної діяльності, який 

виконує функцію загального регулятора професійної діяльності. Важливою 

умовою роботи з ситуаціями є забезпечення такого змісту навчання педагогів, 

який би дозволяв виходити на загальну основу професійної діяльності. Ще 

однією з умов є робота на високому рівні рефлексивності. Основну роль 

рефлексії у процесі роботи над навчальною ситуацією бачимо в тому, що вона є 

механізмом за допомогою якого педагог виводить нове особистісно значиме 



для нього «компетентнісне знання». Оскільки рефлексивність забезпечується 

якістю взаємодії між учасниками навчання, ми виділили її як ще одну 

педагогічну умову підготовки педагогів.  

У процесі вирішення ситуацій, які вчитель часто сприймає як частину 

педагогічної дійсності, він занурений у природній процес, у якому одночасно 

присутні всі компоненти: емоції, воля, знання, уміння, ціннісні орієнтації тощо. 

Для її вирішення необхідно поступово (поетапно) переходити від 

емоційного проживання до її інтелектуального осмислення, що також 

виділено як одну з педагогічних умов. Розвивальний ефект навчання 

забезпечується самим процесом знаходження способу дій та «винайдення» 

понять, який спеціально організований учителем. Фактично це ще одна умова, 

що передбачає необхідність узагальнення та фіксації результатів роботи над 

ситуацією у формі алгоритмів професійних дій.  

Як перспективи подальшого дослідження, можна пропонувати 

експериментальну перевірку використання навчальних ситуацій як однієї з 

умов забезпечення розвивального ефекту навчання педагогів у 

післядипломному навчанні. 
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WORK WITH PEDAGOGICAL SITUATIONS AS ONE OF THE 

CONDITIONS FOR PROVISION OF DEVELOPMENTAL EFFECT IN 

TEACHER TRAINING 

Key words: pedagogical conditions, basic condition, developmental training, 

pedagogical situation, learning situation. 

Development of professional competence of pedagogical staff, new value 

orientation and directives, new ways of professional activity is one the main tasks 

facing postgraduate education. Practice shows that the work with pedagogical 

situations at most provides the developmental effect on adult education. After 

analyzing the pedagogical conditions as a structural component of pedagogical 

activity, we have highlighted those that must be followed for the usage of learning 

situations as a part of developmental education technology in postgraduate education. 

Since conditions always form a dynamic system the most efficient approach is to 

identify among them "basic" as the primary. In this case we consider such the 

initiation of teachers to normative sense of professional activity, which acts as a 

common regulator of professional activity. The main role of reflection in the process 

of work with learning situation we see in the fact that it serves as mechanism by 

which the teacher infers new significant personally for him «competence 

knowledge». Since reflexivity is provided by quality of interaction between 

participants of  training, we have identified it as one more pedagogical conditions for 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf


preparation of teachers. In the process of solving situations teacher often reacts on it 

as on part of the pedagogical reality. This causes the need for gradual (phased) 

transition from emotional experience of the situation to its intellectual 

comprehension, which is also highlighted as one of the pedagogical conditions. 

Developmental effect of training is provided by the process of search of the mode of 

action and the "invention" of concepts, specifically organized by teacher. In fact, this 

is one more condition that involves the generalization and fixing the results of the 

work with situation in the form of algorithms of professional activities. Thus, the use 

of pedagogical situations at most provides the developmental effect on adult 

education. 

Анотація. В статті розкрито сутність роботи з педагогічними 

ситуаціями як однією з умов забезпечення розвивального ефекту навчання 

педагогів в  післядипломному навчанні. 

Ключові слова: педагогічні умови, базова умова, розвивальне навчання,   

педагогічна ситуація, навчальна ситуація. 
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