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ПЕДАГОГIЧНА СИСТЕМА I ПЕДАГОГIЧНА МАЙСТЕРНIСТЬ:
СПIВВIДНОШЕНЕЯ ПОЕrIТЬ ТА СТРУКТУР

The Pedagogical sуstепз апd Pedagogical Skillftllпess: the Correspoпdeпce
af Notioпs апd Structures. The paper reveals the theoretical atterпpt to correspoпd
поtiопs апd stfuctures of tvvo pedagogical сопсерtiопs: N. Кuzrпiпа's theory of
pedagoglcal systerп апd theory of pedagogical skillfullless, elaboratecl Ьу
Ukrаiпiап scieпtists uпсlеr the guidапсе of academic I. Zуаzуuп.

Пеdаzоzuческая сuсmе.l"|а u пеd а?о2uче ское масmерсmв о : с о оmноutенuе
поняmuй u сmрукmур. В сmаmье осуtцесmвлена mеореmuческая, попыmка
сапосmавitёнuя поняmuil u сlпрукmур dByx 143весtпньlх пе{}аzоzuческuх
концепцuЙ; 7n{{;pltlt пеdаzоеuческоЙ сL|сr?хеfltы Н. КузьэtuноЙ u иеорuu
пеdа?оzлlческо?о масmерсmва, созёанноЙ украuнскtj.ц4u учёньtмu поd
рук-ов 0О сmв о74 {lкаd ел4uка И, Зязнlti а.
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MeHi дуже пощастило в жиlтi в тоь{у, що Moi студентськi роки {1981-
i986) пройш.пи в Полтавському педагогiчному iнститутi в часи л"Iого

розквiту, в Ti часи, якi ми тепер itазива€мо (епохою Зязюна>. Саме на нашу
долю випало б-ли першиý{и випускниками, якi засвоiли повний курс
педагогiчноi майстерностi. В моiй пам'ятi назавжди вкарбува-гrися яскравi
враження вiд зустрiчей з майстрсhr театра-чь*rоi uедагогiки Зимньою та iJ
студентами КиiЪського театра;rьнсго iнститутз., нашi студентськi конкурси
педагогiчноi майстерностi, заняття Moix вчителiв Г, Брагiноi, IVI. Щуркави,
А. IliyilcbKoi, лекцii нашого ректора I. Зязюна та особ"циво зйомки фiльму
<<Вчитель, на якого чекаIо,tь)) (реж. В. Хмельницький, Киiвська стулiя
науково-популярЕого KiHo. 1986), Заняття з основ педагогiчноi
майстерностi стаци надiйним професiйним фунламентом мого подальшого
педагогiчного шляху, з якого оподiваюсь MeHi вже нiкуди не подiтись.
Чверть столiтгя я ввах(аю своiм учителем IBaHa Андрiйовича Зязюна i
майасе завжди з вмчнiстtо приймаю його шрофесiйнi й батькiвськi поради.
А чому ми використt}JIи слово <<майжеD, нехай заJIишиться нашою
таемницею. IBaH Андрiйович розумiс про що йде мова,

.Щеякий професiйний та науковий досвiд, гацаю, дають MeHi право
висловити свою д}мку, щодо непростого теоретиlшого питаннrI
спiввiдношення понять та структур педагогiчноi майетерностi i
педагогiчноi системи. Справа в тому, шо в будь-якому виданнi пiдручника
<Педагогiчна майстернiсть> автори обов'язково звертають увагy на те, що
кпедагогiчна майстернiсть у cтpyкTy?i особистостi - це сuсmема (курсив
мiй. - А,О.) , здатна до самоорганiзацiТ> [1; с.З0]. Головними компонентами
цiеТ системи Н.М. Тараоевич визначила: кгуманiстичну спрямованiсть> [1;
с.30], кпрофесiйну компетентнiсть>> [1; с.32], <здiбностi до педагогiчноi
дiяльностi> [1; с.З3] та <педагогiчну TexHiKy> [1; с.34]. I.Зязюн дещо
iнакше окреслю€ коло елементiв системи lrедагогiчноi майстерностi як
системи: кпедагогiчна спрямованiсть особистостi вчителя>, кпрофесiйне
знzlЕняD i тi,ж <здiбностi до педагогiчноi дiяльпостiD та (педагогiчна

TexHiKa> [2; c.129l. Погодьтеся, що кгуманiстична спрямованiсть> та
кпедагогiчтrа спрямованiсть> - це не тотожнi поняття, так само, як i
кпрофесiйна компетентнiсть> та <професiйнi знання>. На нашу думку
TepMiH <гуманiстиtlна спрямованiсть>> не досить коректно звужус поняття
кпедагогiчна майстернiсть>, оскiльки за межа^,tи педагогiв-майстрiв
залиша€ тих, хто не вважа€ себе гуманiстом. Нагадаiо, що гlманiотичний
свiтогляд з його цiнностями рiвноправ'я, толерантност,i, лояльностi, тощо
вступас в прсrтирiч.ul з християнським свiтоглядом i породжуе не завжди
продуктивну педагогiчну стратегiю сmворення умов dля самореалiзацii mа
ссмоакmуалiзацi| конкуренmнозdаmноi iнduвidуальносmi. Вважаю, що
проголошувати <гуr,ланiстичну спряпtованiсть як надзавдашlя },

повсякденнiй роботi майстра> [1; с.31] не зовсiм кореh,тЕо- i тtчq.



формулювання I. Зязюном першого компонента педагогiчноТ майстерностi
як <<пеdаzоziчноi спрямованостi>, на наш погляд, точнiше. Ми гадаемо, що
вхиванЕя поняття <гуманiстичноi спрямованостi> в KoHTeKcTi пiдруrника
педагогiчноi майстерностi е результатом плутанини понять кгуrианiзму> й
кгуманностi>.

Щодо другого компонента педагогiчноi майстерностi, поняття

кпрофесiйна компетентнiсть>> та <професiйнi знання> - не тотожнi. I

оскiльки перше понятгя ще не затвердилось у науковому тезаурусi, вважаю

правильfiим вживати поняття кпрофесiйнi знання>, тим бiльше, що воIIо

було вдало використано в перших двох росiйськомовних виданнях

пiдрl^тника. Певно, використання поIIяття кпрофесiйноi компетенцii> е

результат досить дискусiйного процесу <болонiзачii> професiйноi освiти.
Таким IIиHOM, остаточно згодиI\{ось з визначенНям КОliпОНеНТiв

педагогiчноТ майстерностi I. Зязrона, викладених у <Педагогiцi добра>. Ало
простий перелiк елементiв ще не дае повIrоi картини сmрукЙурч системи

педагогi,пtоi майстерностi, яку б дуже хотiлося бачити в Еовому виданнi
пiдруrника.

Автори пiдруrника та хрестоматii <Педагогiчна майстернiсть>> досить
часто цитують i посилаrоться на твори Н. Кузьмiноi, а-rrе цитування перш за

все розкривас Ti сторiнки аспекти Нiни Василiвни, що стосуються питання

uедагогiчноi творчостi. Головний же педагогiчний винахiд Н. Кузьмiноi -
теорiя педагогiчноi системи згадусться в пiдруrнику тiльки

опосередковано. На наш погляд, продуктивне використання цiеi Teopii
могло надати cTpyнKocTi виклалу iдеi педагогiчноi майстерностi як системи
та ii структури.

Нагадасмо, що за Н.Кузьмiною [З; с.11], буль-яка педагогiчна
система мае досить просту структуру. Вчений розводить поняття

структурних та функцiоншrьних компонентiв: <Структурные компоненты -
это основные базовые характеристики педагогических сIIстем,

совокупность которых соботвенFIо, образует эти системы, во-первых, и

отличает от всех других (не педагогических) систем, Bo-BTopblx> [3; с,11].

.Що них на-qежать метLI, навча-,iьна iнформачiя (змiст), засоби l:едагогiчноТ

комрiкацiТ, педагоги та учнi. На думку Н, Кузьмiноi (названные

комIIоненты необходимы и достаточны дJUI создания педагогической

систеil{ы. При исключении любого из них - нет системы)> [3; с.13].
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мал. 1. Взаемозв'язок структурних i функцiопальних компонентiв
педагогiчноi системи (за Н. Кузьмiною)

Така схема системи була запропонована на початку 80-х poKiB. На
сучасному етапi ця теорiя з€внаJIа змiн i доповнень [4] i мае вигляд:

Пр€шr-
рвошfr

фгашза.
Topсrd

Мал. 2. Уточнена моделЬ взасмозвrЯзку струкryрнпх i
функцiональних компонентiв педагогiчноi сиетеми (за Н.В. Кузьмiною)

Наведена модеJь досить повно опису€
змогу зрозlмiти мiсце й структуру такого

педагогiчну реальнiсть i дае
педагогiчного феномену як
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ше.]шогiчЕа майстернiсть. Нагадаемо визначеннlI I.Зязюна: <педагогi.пrа
майстернiстъ е Koшruteчcoш власmuво сmей о со бuсmо cmi вчLtlпеля, необхiдних
для високого рiвня професiйноi дiяльностi> [2; с.128], Знсlву таки, на наrrт
поглrIд, це визflачення точнiше, анiж подане в пiдрl"лнику [i; с.З0],

Оскiльки ми маеL{о справу з властивостями особистостi вчителя,
доцiльно на ccHoBi системи Н. Кузьмiноi визначити cTp,vкTypy й склад
цього особистiсного комплексу.

Наведемо схему та зробимо необхiднi KoMeHTapi:
L{iлкола погоджуючись з визначенням I. Зязюна про те, що педагогiчна

майстернiсть включае в себе наведеннi вище KoMпoHeHTtt, дозволю собi
доповнити (сподiваюсь коректно) й дещо уточнити це визначенЕя.

А. Погоджlточись з визначенням педагогiчноТ майстерностi як
(комплексу власmuвосплей особuспzосmi, що забезпечують високий piBeHb
самоорганiзацii професiйноi педагогiчноi дiя"цьностi> [5, с,28], вважа€Iио за
доцiльне зауважити, що визначенi як компоненти пелагогiчцоi
майстерностi <педагогiчна TexHiKaD та кпрофесiйнi знання)) не с
власmuвосmямu особuсmосmi педагога. Таке формулювання дещо
некоректне. На наIrту дуIику, точнiше було б вживати поняття <<волоdiння

професiйними знаЕнями) та <<волоdiння педагогiчною технiкою>>, бо знання
е складова змiсту освiти, а педтехнiка е складова педагогiчних засобiв, тодi
як волоDiння чимось е дiйсно власmuвiсmь особuсmосmi,

h{ал" 3. }'Iодель спiввiдношення структур педагогiчясТ сЕIстеми та
ледагогiчноi пIайстерностi педагога

Б. Оскiльки зл,tiсtлt професiйr-rаi освirпu складасться Ite Jiишiе iз знань, а

також з улаiнь (та нави.lок як окремого вI{Iтадку BMiHb). то ко\{цоIdечтOм
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педагогiчнот ьяайстерностi слiд вважати таку властивiсть особистостi
педагога як волоdiння професiйнrаuu зн{:ння"ulL й ум!нняъtu (навuчкамu).

В. оскiльки до педагоr,iчних засобiв належить не -]тише педагогiчна
TexHiKa як кOмплекс прийомiв, а Iце й методики та технологii, то Другим
компонентOм педагогiчнст майстерностi слiд вtsажати таку властивiсть
особистостi педагога як волоdiння пеdаzоziчнuлаu засобсъuu (меrпоdакамu,
mехнолоziятсu, tп.ехнiкою). Рiзницю пtiж методиками, технологimли та
технiкою я досить детrL,Iьно рсзкриЕ ранiше (див. публiкаrtii [б], [?]).г. Пеdаzоеiчна спрямованiсmь як компOнент педагогiчноi
майстерностi не tsикликае cyMHiBiB у KopeKTHocTi формулювання.

д. оокiльки педагогiчна система мае ще TpIr (oKpiM педагога)
cTpyкTypнi сlt.тадовi, вважасмоэ що iM вiдповiдае пIе три принципово
важливих властивостi особистостi ilедагога як компоненти
педтчrайстерностi. А саме наявнiсrпь пеdаzоziчноzо наdзавdання (згадаемо
К. СтанiсЛавського), iнпtуlцiЯ справеdлuвоzо оцiнювання та iнmуi'цiя
професiйноi' орiенmацii викованцiв. Зрозумiло, що домiнантним (за
TepMiHoM о. Ухтомського) компонентом педагогiчноi майстерностi €
наявнiсть надзавданЕя, так само як домiнантою педсистеми е li меmа.

зазначенi компоненти педагогiчноi майстерностi мають стр}ктурну
вiдповiднiсть компонентам педсистеми:

Таким чином, ми окреслили квнутрiшне> коло (див. мал. 3)
компонентiв педагогiчноТ майстерностi. Слiдуючи термiнологii
Н. Кузъмiноi казвемо \х сmрукmурнLLмu.

I. Зязюн з колегами видiляе, як окрепtий компошент педагогiчноi
майстерностi зdiбносmi dо пеdаzоziчноt diнъносmr. Н. Кузьмiна
неодноразово досить детально описуе структуру педагогiчних здiбностей,
ЯКа ЦiЛКОм вiдповiдае cTpyKTypi функцiональнurх KoMпoHeHTiB педагогiшrоi
системи. кЗовнiшне)> коло на мал. 3 - це структура здiбностей до
педагогiчноi дiяльностi, комплекс яких, на мою Думку, можна на:}вати

функцiанапьнlLц,ll] компонентами педагогiчноI майстерностi. Оскiльки
публiкацii Е Кузьмiноi щодо змiсту педагогiчних здiбностей широко
вiдомi, вважа€мо, що недоцiльно деталiзрати цей аспект тексту.

компоrrенти
педагогlчноl
системи педагогiчноТ майстерностi

мета HMBHicTb педагогiчного надзавданшI
lчнl педагогlчна спрямованlсть

зl\,IIст освlти володiння професiйними знанЕями й умiннями
(навичками).

педагогiчнi засоби
володiння педагогiчними засобами (методиками,
технологiсю, технiкою)

критерll оцlнки i нтуiцiя справедливого оцiнювання
наступна освlтня
система iнryiцiя професiйноi орiентацiТ
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Таким чиЕом, структура педагогiчноi майстерностi як (комплексу
властивостеЙ особистостi> [5. с.28] педагога цiлком вiдповiдае cTpyKTypi
педагогiчноi системи за Н. Кузьмiною. Оскiльки буль-яка педагогiчна
система мас комплекс структ,чрних та функцiональних компонентiв,
педагогiчна майстернiсть скJIадаеться з двох груп компонентiв
сmрукmурнuх i функцi он ацьнuх :

Компоненти педагогiчноi майстерностi
cTpyкTypнi (квнутрiшнс> коло) функцiональнi (<зовнiшнс>r

коло)
HarIBHlcTb педагогrчного
надзавдання проектувальнi здiбностi педагога

педагогiчна спрямованiсть органiзацiйнi здiбностi педагога
володiння професiйними
знаннями й рtiннями
(навичками).

конструктивнi здiбностi педагога

володlння IIедагог1тIними
засобами (методиками,
технологiею, технiкою)

комунiкативнi здiбностi педагога

1нтуlцlя сгIраведливого
оцiнювання оцiночнi здiбностi педагога

iнтуiцiя професiйноi орiснтацii гностичнi здiбностi педагога

СпоДiваюсь, що Bci моТ полтавськi Вчителi, якi навчили мене секретам
пеДагогiчноТ маЙстерностi, вибачать мою зухвалiсть вносити корективи в
роками виплекану систему i теорiю. По-перше, MeHi зовсiм небайдухtе
майбуття педагогiчrrоТ майстерностi як видатного педагогiчного феномену,
а, по-друге, погляд <iноземця> здаJUI, можливо, мае свiжiсть
(Ilезамуленого) ока. BTiM, завжди легше тому, хто cToi'Tb на плечах
гiгаriтiв, до яких наJIежить i постать вельмишановного IBaHa Андрiйовича
Зязюна, з 70-рiчним ювiлееrл якого щиро BiTacMo!
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