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ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ЯК ЗНАЧУЩА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО
ВЧИТЕЛЯ
Анотація. Тенденція гуманізації освіти обумовлює появу нових, більш високих вимог до якості професійної підготовки майбутніх вчителів. Для ефективного виконання своєї роботи, вчитель, перш за все, сам
повинен бути особистістю. Метою статті є дослідження проблем розвитку особистості сучасного вчителя та
індивідуальності як однієї із значущих його характеристик. У ході дослідження були застосовані такі методи:
загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція); теоретичного рівня (аналіз наукової, навчальної та методичної літератури з питань розуміння понять «особистість» та «індивідуальність», професійної підготовки
майбутніх вчителів); емпіричного рівня (педагогічне спостереження, бесіди, вивчення результатів навчальної
діяльності студентів). Особистість – це воєдино пов’язана сукупність внутрішніх умов, через які переломлюються всі зовнішні впливи; саме ці внутрішні умови і складають основу індивідуальності. Специфіка педагогічної творчої індивідуальності полягає у тому, що педагог вживається в основні педагогічні відносини, що
направлені на особисту індивідуальність учнів, а не просто на їх індивідуальні особливості. Індивідуальність
особистості педагога може бути сформована лише у педагогічному співтоваристві, в процесі творчої педагогічної взаємодії, на основі якої виникає новий характер взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу та
розвивається досить значиме відношення до педагогічної професії. Розвитку професійно важливих якостей
особистості майбутнього вчителя допомагає спеціально організоване навчання, в результаті якого формується
як його професійна так і методична компетентності.
Ключові слова: особистість, якості особистості, індивідуальність, особистість вчителя.
Вступ. Сьогодні пріоритетом в освіті є виховання вільної, відповідальної, ерудованої особистості,
що вміє поєднувати професійні компетентності з
громадською відповідальністю, володіє моральною
свідомістю, широким світоглядом та кругозором. Це
визначає необхідність переходу від простої передачі учням знань, умінь і навичок, що необхідні для
їх майбутньої професійної діяльності до компетентністного підходу в освіті [6].
Тенденція гуманізації освіти обумовлює появу
нових, більш високих вимог до якості професійної
підготовки майбутніх вчителів. Це дозволяє усвідомити значущість процесу становлення професійної
та методичної компетентності майбутнього вчителя
як процесу його професійно-особистістного змінення [2]. У зв’язку з цим, методична компетентність
майбутнього вчителя необхідно розглядати як простір можливих змін особистості майбутнього педагога.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особистості вчителя присвячено чимало робіт науковців. Відносно педагогічних досліджень науковці досить змістовно розглядають особистість вчителя, а саме: формування особистості
в процесі професійної підготовки (В.Андрущенко,
І.Зязюн, С.Гончаренко, В.Кремінь та ін.); професіографічне вивчення (Ю.Бабанський, Ф.Гоноблін,
Н.Кузьміна та ін.); характер взаємовідносин вчителя
й учнів (Б.Ананьев, А.Бодальов, І.Зимова, М.Каган,
А.Леонтьев, Н.Платонов та ін.); особистісні прояви
педагога у професійній діяльності (О.Дубасенюк,
В.Сластьонін, А.Щербаков та ін.). Питання про професійно значущі якості особистості вчителя неодноразово розглядалися у працях Ю.Бабанського,
А.Макаренка, В.Сухомлинського, В.Семиченка,
Л.Рувінського С.Рубінштейна та ін. Водночас, на
нашу думку, залишається недостатньо вивченим аспект професійно значущих характеристик особистості вчителя з метою формування їх як професійної
так й методичної компетентності.
Метою статті є дослідження проблем розвитку
особистості сучасного вчителя та індивідуальності
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як однієї із значущих його характристик. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні
завдання: провести аналіз філософської, психологічної, педагогічної та ін. літератури з проблеми дослідження; проаналізувати можливості створення
педагогічних умов, що мають сприяти формуванню
особистості майбутнього вчителя та його індивідуальності як значущої якості. У ході дослідження
були застосовані такі методи: загальнонаукові методи: аналіз і синтез, індукція та дедукція; методи
теоретичного рівня: аналіз наукової, навчальної та
методичної літератури з питань розуміння поняття
«особистість» та «індивідуальність», з питань професійної підготовки майбутніх вчителів; методи емпіричного рівня: педагогічне спостереження, бесіди,
вивчення результатів навчальної діяльності студентів
– майбутніх вчителів, узагальнення власного педагогічного досвіду та досвіду викладачів.
Виклад основного матеріалу. Вчитель – це людина з майбутнього, яка прийшла до дітей для того,
щоб запалити їх мрією про майбутнє, навчити їх
стверджувати у теперешньому ідеали майбутнього
[9]. Тому, для ефективного виконання своєї роботи,
вчитель, перш за все, сам повинен бути особистістю, оскільки тільки особистістю може бути вихована
особистість. З урахуванням нашого дослідження розглянемо філософське, соціологічне та інші розуміння
феномену «особистість».
Філософія розглядає особистість як аспект внутрішнього світу людини, що характеризується унікальністю та відкритістю; реалізується в самопізнанні та самотворенні людини та об’єктивується в
артефактах культури [9, с.457].
Соціологія досліджує особистість як суб’єкт соціальних відносин, виділяючи в ній соціально-типові
характеристики, які розвиваються під впливом соціальних інститутів, а також шляхи та канали зворотного впливу особистості на соціальний світ [4, с.50].
«Особистість» характеризує суспільну сутність людини, що пов’язана із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства [5, с.66].
Сучасна психологія визначає особистість як люд© Почтовюк С.І.
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ську цілісність, яка самовизначається і складається з
розвитку відношень до навколишнього світу, до інших людей і до самої себе; це соціальний індивід, що
поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно
значущого та індивідуально неповторного [7, с.129].
Особистість не складається із частин, вона є первинною цілісністю, це конкретна, цілісна, людська індивідуальність у єдності її природних і соціальних
якостей [3, с.243].
Особистість – це взаємопов’язана сукупність внутрішніх умов, через які заломлюються всі зовнішні
діяння. особистість формується під впливом зовнішніх соціальних умов, що впливаючи на поведінку людини, перелолюються у зовнішній структурі [8]. Їй
характерний такий рівень психічного розвитку, який
дозволяє їй свідомо керувати власною поведінкою і
діяльністю. Цілісність особистості досягається лише
завдяки цілісному способу її життя [1].
Виходячи із положення про педагогічну діяльність як про рефлексивне управління навчальною
діяльністю виокремлено три групи якостей особистості як ті, що мають найбільшу професійну значущість для педагога: здатності розуміти внутрішній
світ іншої людини (когнітивна сторона емпатії) та
вміння проникати у його почуття (емоційна сторона
емпатії); здатність до рефлексивного відображення
світу іншої людини; здатність обирати різноманітні
методи й прийоми управління діяльністю учнів
Особистість – це воєдино пов’язана сукупність
внутрішніх умов, через які переломлюються всі зовнішні впливи. Саме ці внутрішні умови і складають
основу індивідуальності. Поняття індивідуальності
виступає як значуща характеристика конкретної особистості, виражає спосіб її буття як суб’єкта самостійної діяльності [1; с.169].
Індивідуальність відтворює те неповторне, специфічне, унікальне, чим один індивід відрізняється
від іншого [7; с.53]. Людина стає індивідуальністю
коли її особистість наповнюється одиничними та

особливими неповторними властивостями, такими
як оригінальність, самобутність психічного складу
тощо. Передумовою формування людської індивідуальності служать анатомо-фізиологічні задатки,
які перетворюються в процесі виховання, яке має
суспільно зумовлений характер, породжуючи широку варіативність проявів [8, с.144]. Найважливішим
способом формування індивідуальності є її індивідуальний життєвий шлях [1].
Розглядаючи індивідуальність як особливу якість
особистості педагога, необхідно зауважити, що специфіка педагогічної творчої індивідуальності полягає у тому, що педагог вживається в основні педагогічні відносини, що направлені на особисту індивідуальність учнів, а не просто на їх індивідуальні
особливості.
Індивідуальність реалізується в процесі спілкування людей, тому індивідуальність особистості та її
особливості визначають поведінку людини та її взаємовідносини з оточуючим світом. Індивідуальність
особливості суттєво перетворюється в умовах спільної предметної діяльності та спілкування.
Викладений матеріал дозволяє зробити наступні
висновки. Індивідуальність особистості педагога
може бути сформована лише у педагогічному співтоваристві, в процесі творчої педагогічної взаємодії,
на основі якої виникає новий характер взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу та розвивається досить значиме відношення до педагогічної
професії. Аналіз філософських, психологічних та
педагогічних праць дозволяє дійти до висновку, що
розвитку професійно важливих якостей особистості
майбутнього викладача допомагає спеціально організоване навчання, в результаті якого формується як
його професійна так і методична компетентності. До
важливих якостей особистості педагога необхідно
також віднести активність, креативність, рефлексію
та ін. поняття яких, саме відносно підготовки майбутніх вчителів, потребує подальшого дослідження.
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК ЗНАЧИМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация. Тенденция гуманизации образования обусловливает появление новых, более высоких требований к качеству профессиональной подготовки будущих учителей. Для эффективного выполнения своей
работы, учитель, прежде всего, сам должен быть личностью. Целью статьи является исследование проблем
развития личности современного учителя и индивидуальности как одной из значимых его характеристик. В
ходе исследования были использованы следующие методы: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция); теоретического уровня (анализ научной, учебной и методической литературы относительно понятий
«личность» и «индивидуальность», профессиональной подготовки будущих учителей); эмпирического уровня (педагогическое наблюдение, беседы, изучение результатов учебной деятельности студентов). Личность
– это воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия; именно эти внутренние условия и составляют основу индивидуальности. Специфика педагогической творческой индивидуальности заключается в том, что педагог вовлекается в основные педагогические
отношения, направленные на личную индивидуальность учеников, а не просто на их индивидуальные особенности. Индивидуальность личности педагога может быть сформирована только в педагогическом коллективе, в процессе творческого педагогического взаимодействия, на основе которого возникает новый характер
взаимоотношений между субъектами образовательного процесса и развивается более значимое отношение к
педагогической профессии. Развитие профессионально важных качеств личности будущего учителя помогает
специально организованное обучение, в результате которого формируется как его профессиональная так и
методическая компетентности.
Ключевые слова: личность, качества личности, индивидуальность, личность учителя.
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PERSONALITY AS A SIGNIFICANT CHARACTERISTIC OF THE IDENTITY OF A MODERN
TEACHER
Abstract. The trend of humanization of education leads to the emergence of new, higher requirements for quality
of future teachers professional training. This, in turn, allows to realize the significance of formational process of
future teacher’s professional competence as a process of his professional individual change. The aim of the article
is to study the problems of the development of the modern teacher's personality and individuality as one of its
significant characteristics. The following methods have been used: general scientific (analysis, synthesis, induction,
deduction); methods of theoretical level (analysis of scientific, educational and methodical literature on the concepts
of "personality" and "individuality", professional training of future teachers) and empirical level (pedagogical
observation, conversation, study of the results of students' educational activities). For the effective doing work, the
teacher first of all must be a person because only a person can train person. Personality is one of the significant
characteristics of a particular individual. The specifics of teaching creative individuality lies in the fact that the
teacher gets used not only to the students’ individual characteristics, but also to the basic pedagogical relationship
related to personal identity of students. Personality is realized in the process of communication between people, so the
personality of the individual and its characteristics determine human behavior and its relationship with the surrounding
world. Personality features significantly transformed in terms of common substantive work and communication.
Consequently, the individual personality of the teacher can be formed only in the pedagogical community, in the
process of creative pedagogical interaction on the basis of which arises a new character of relations between subjects
of educational process and develops a significant relation to the teaching profession.
Key words: individual, personal qualities, personality, personality of the teacher.
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