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ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, Київ 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – НОВІ ВИМОГИ  

ДО СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

 

Основною необхідною навичкою людини ХХІ століття стало вміння самостійно 

вчитися впродовж всього життя. Освіта завжди була важливою в будь-якому 

суспільстві, і роль учителя в ній ключова. Технічні засоби, звичайно, змінюють багато 

моментів у навчанні, але найголовніше залишається. Учитель продовжує бути з учнем 

один-на-один. Саме він його готує до майбутнього життя. І тому робота вчителя 

закарбовується у віках і продовжує бути актуальною. 

Нова українська школа висуває нові вимоги до нового вчителя. Освітньою 

реформою передбачено низку стимулів для особистого і професійного зростання 

сучасних педагогів, щоб залучити до професії найкращих. Слід зазначити, що важливу 

роль у формуванні психологічно-зрілої, духовної особистості відіграє особистість 

педагога, адже предметом його професійної діяльності є, передусім, саме особистість 

учня [2]. В контексті концепції Нової української школи, яка спрямована на розвиток 

особистості учня, з’являються й нові професійні завдання у сучасного вчителя. 

Педагог, перш за все, має бути носієм духовно-моральних цінностей, які 

актуалізуються у відповідних рисах його особистості. Отже, саме через вчителя 

відбувається побудова нової школи й нового ставлення до дітей. Екс-міністр освіти та 

науки України Лілія Гриневич зауважує: «Нова українська школа буде успішна, якщо 

до неї прийде успішний вчитель і фахівець, який вирішить багато питань щодо: якості 

викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією школи. 

До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет і 

якісно його викладає» [1].  

Вчитель формує особистість учня своєю особистістю. Тому, перш ніж 

досліджувати проблему психологічної готовності вчителя до творчої професійної 

діяльності, слід поставити питання таким чином: які ж особистісні риси педагога 

створюють сприятливі умови для розвитку педагогічної творчості? Педагогічна 

творчість – це оптимальна реалізація моделей педагогічної діяльності. Вчитель має 

самостійно визначати шляхи реалізації власних новацій, втілюючи їх в життя. 

Творчість вчителя залежить від його світогляду, загальної і професійної культури й 

проявляється у мистецтві тлумачення навчального матеріалу, виділенні суттєвих ознак 

явищ. 

Відтак, Нова українська школа висуває нові вимоги до вчителя, який зможе стати 

агентом її якісних змін. Це зумовлює актуальність вивчення проблеми психологічної 



готовності сучасного вчителя НУШ до педагогічної творчості.  

Нами проведено теоретичний аналіз психолого-педагогічних засад Нової 

української школи, а також вітчизняних психологічних концепцій щодо розвитку 

педагогічної творчості й майстерності, на основі яких визначено групи критеріїв 

психологічної готовності вчителя НУШ до професійно-педагогічної діяльності.  

В психологічному плані формула Нової школи складається з ключових позицій: 

− наскрізний процес виховання, який формує вищі цінності учня; 

− орієнтація на потреби учня в освітньому процесі;  

− новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для 

успішної самореалізації в суспільстві; 

− вмотивований учитель, який має свободу творчості й професійно розвивається; 

− педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. 

Основними принципами цього підходу є: повага, доброзичливість і позитивне 

ставлення до особистості; довіра у стосунках; діалог – взаємодія – взаємоповага; 

розподілене лідерство; соціальне партнерство (рівність сторін, горизонтальність 

зв'язків, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість виконання 

домовленостей).  

Завдання сучасного вчителя – створити умови для розвитку учня, його 

здібностей, творчого сприйняття знань, виробити вміння самостійно мислити, 

мотивацію до вивчення предметів. Учень має навчитися не тільки відповідати на 

запитання, а й вміти їх ставити, шукати відповіді на них. Педагог має демонструвати 

універсальні способи дій, ініціювати учнів, консультувати їх, знаходити способи 

включення в роботу всіх, створювати умови для набуття учнями життєвого досвіду. 

Кожен урок для вчителя НУШ є міні-проектом, що включає послідовність 

завершених дій «5П»: проблема, план (завдання), пошук (практичні дії по виконанню 

завдання), продукт (розвинута особистість учня) і презентація. 

Проте, слід зазначити, що  сформувати в учня потребу навчатися впродовж 

життя може тільки той, хто сам постійно навчається, вміє і бажає цього. Тому педагог 

має розвивати не тільки особистість учня, а й сам розвиватися. Відтак, сучасний 

український вчитель має сам бути учнем. Адже розвиток – це найбільший дар для 

кожного. Оскільки педагогічна професія – це служіння суспільству і країні, то 

сучасний вчитель має постійно змінюватися і розвиватися. 

Голова громадської спілки «Освіторія», організаторка премії Global Teacher Prize 

Ukraine Зоя Литвин переконана, що найголовніша риса у вчителя, як і сто років тому – 

це любов до дітей. Вони навчаються в того, кого люблять [3]. Друга, і не менш важлива 

риса – здатність відійти від авторитарного формату і бути на рівні з дітьми. Якщо 

сприймати дітей на одному рівні із собою, то можна навчитися від них не менше, ніж 



вони навчаться від вас. Зараз ІТ проникає в усі сфери життя, у тому числі в освіту. 

Проте в багатьох країнах, зокрема й в Україні, впроваджують ІТ заради ІТ. Насправді 

це мусить бути потужний інструмент, який має полегшити роботу вчителя. Потрібно 

гейміфіковувати освіту й зробити її міждисциплінарною. Вчителі мають показувати, 

що історія пов’язана з психологію, психологія – з біологією, а біологія – з хімією.  

На думку Павла Хобзея, ІТ не замінить вчителя. Вчитель має вміти мотивувати 

учня: до розвитку, до знання предмета, до пізнання світу. Це можна зробити лише тоді, 

коли сам любиш свою працю, коли ти відповідальний і відкритий до світу. Безумовно, 

роль вчителя змінюється. Якщо раніше він був єдиним джерелом інформації, то зараз 

має організувати навчальний процес так, щоб діти самі пізнавали світ й робили 

висновки. 

Організатор руху EdCamp в Україні Олександр Елькін зазначає, що наслідки 

освіти неможливо відчути вже сьогодні, а лише з наступним поколінням. Саме тому 

вчителі мають величезну відповідальність перед суспільством. Бо вони готують дітей 

для тих професій, які сьогодні можуть навіть не існувати. Головний тренд у сучасній 

освіті – це зміна людей, які починають працювати вчителями. І зміна ролей, які вони 

виконують в освіті. Сучасні методи виключають фронтальне навчання та 

ретранслювання знань. Сьогодні передусім важливо володіти вмінням працювати в 

команді, вирішувати проблеми і знаходити творчі рішення. Завдання вчителя тепер – 

не просто передавати знання, а бути фасилітатором, модератором, помічником, щоб 

навчити дітей самостійно здобувати інформацію. Дитячий та сімейний психолог 

Світлана Ройз вважає, що внутрішній світ вчителя має бути дуже глибоким, живим, 

емоційним, адже саме цей світ він ретранслює на учнів. Та водночас він має бути 

авторитетним, але не авторитарним. Сучасна освіта орієнтується на дитину і на те, щоб 

кристалізувати компетенції та створювати умови для розвитку особисті. Потрібно 

реагувати на зміни у світі. Однак щоб змінитися, слід робити це швидко, мати високу 

адаптивність та стресостійкість. Зараз серед психологів стало модним вживати слово 

резилентність (життєстійкість), яка полягає в здатності відновлюватися після кризи. Це 

дуже важлива навичка, яка допомагає конструювати в дітей здорову модель поведінки, 

адже зараз ми весь час перебуваємо в кризі і нам постійно доводиться відновлюватися. 

Життєстійкість актуальна і для вчителів, тому що це професія з дуже високим рівнем 

вигорання [3].  

Випускник школи, автор технології створення паперу з опалого листя Валентин 

Фречка зауважує, що найголовніше, що має вміти вчитель – бути гнучким. Він не 

повинен боятися змінюватися сам та виходити із зони комфорту. Світ дуже мінливий і 

освіта не встигає за ним. Проте саме вчитель має застосовувати інновації та вміти 

доносити інформацію до дітей. Учениця 10-го класу, учасниця популярного teen-гурту 



Open Kids Аня Бобровська наголошує: «Вчителі мають бути сучаснішими, добрими та 

розуміти дітей. Підлітки швидко ростуть, тому варто постійно підтримувати емоційний 

зв’язок з ними. Вчителі нової генерації намагаються урізноманітнити навчання: 

показують фільми, відвідують цікаві екскурсії, ми з радістю проводимо час навіть після 

школи». 

Фіналістка світової премії Global Teacher Prize 2018 Марджорі Браун зазначає, 

що освіта – це не тільки робота, а й частина життя. До сукупності науково-технічних 

знань педагога має додаватися також і творчість. Вчителі мусять заохочувати 

креативність у дітей, говорити з ними про глобальне громадянство. Зараз потрібно 

розуміти процес асиміляції та одночасно вміти зберігати ідентичність [3].  

Сьогодні завдяки технологіям можна з легкістю співпрацювати з усім світом та 

залучити людей, які раніше не контактували між собою. Завдяки соціальним медіа у 

дітей формується розуміння один одного попри будь-які кордони. Це приносить надію 

на успішне майбутнє. Економіка і технології розвиваються надто швидко, і вчителі 

часто не встигають за ними. Тому коли вчитель не має відповідей на запитання учнів, 

він мусить зрозуміти, що його завдання зараз – бути фасилітатором, посередником між 

знаннями та учнями. Часто вчителі так само, як і діти, потребують навчання, а іноді 

діти можуть навчити їх. У зв’язку з цим варто говорити про нові ролі вчителя – не як 

єдиного наставника та джерело знань, а як вихователя, тьютора, коуча, фасилітатора, 

супервайзера, модератора в індивідуальній освітній траєкторії та особистісному 

розвитку дитини [1]. 

Педагог-вихователь має бути прикладом втілення у власному житті духовно-

моральних принципів. Основою якісного педагогічного спілкування необхідними є 

духовно-моральні риси, адже педагогічна діяльність, що не одухотворена моральним 

змістом, втрачає позитивний сенс і є засобом лише прагматичного самоствердження 

педагога. Здійснення ефективного педагогічного впливу вимагає від педагога здатності 

до адекватної моральної оцінки людських вчинків та інших явищ дійсності. Слід 

зазначити, що фактором зниження ефективності навчального процесу унаслідок 

порушення стосунків між учнем та вчителем є невротичність педагога, 

дисгармонійність його характеру, що загострює міжособистісні конфлікти і підсвідомо 

викликає невротичний розвиток особистості учня. Тому сьогодні значно зростає роль 

педагога-вихователя як взірця моральної компетентності й гармонійної поведінки. 

Вчитель-тьютор (від англ. tutor – учитель) – це особа, що веде індивідуальні або 

групові заняття із учнями, студентами, репетитор, наставник, опікун. Тьютор — 

ключова фігура в дистанційному навчанні, що відповідає за проведення занять з 

учнями, студентами. Особливу необхідність у діях тьютора мають здобувачі освіти 

інклюзивних груп. На думку фахівців, учитель працює відповідями, а тьютор – 



запитаннями. 

Вчитель-коуч має сприяти дитині в досягненні її життєвих цілей, розвитку та 

успіху. Коучинг (англ. Coaching – тренерство) – процес, під час якого люди навчаються 

й отримують певні навички. Коуч – це фахівець, тренер, здатний зробити з людини 

чемпіона, тобто мова йде про виховання переможців. 

Педагог-фасилітатор (від англ. Facilitate – сприяти, допомагати, полегшувати) – 

це вчитель, основне завдання якого полягає в стимулюванні та спрямуванні процесу 

самостійного пошуку інформації та спільної діяльності учнів. Фасилітація – це 

організація й управління процесом обговорення певних питань у групі людей. Мета 

учителя-фасилітатора – організувати спілкування всіх учасників обговорення з 

нейтральної сторони, налагодити ефективние обговорення таким чином, щоб зіткнення 

думок перейшло в конструктивне русло, розбіжності були успішно подолані й прийняте 

вірне рішення. 

Вчитель – модератор. Модерація – це структурований за певними правилами 

процес групового обговорення з метою ідентифікації проблем, пошуку шляхів їх 

вирішення та прийняття спільного рішення. Модератор – організатор групової роботи, 

що активізує і регламентує процес взаємодії учасників групи на основі демократичних 

принципів, забезпечує ділове спілкування, обговорення, визначення проміжних і 

підсумкових результатів групової дискусії. 

Сама абревіатура слова «учитель» має в концепції Нової української школи 

такий зміст: у – успішний, ч – чесний, чуйний, і – інтелігентний, т – тактовний, 

толерантний, е – енергійний, л – люблячий дітей, ь – з м’яким характером.   

Отже, сучасний вчитель має не просто вчити, а вчити просто; поєднувати в собі 

такі компетенції: фасилітатора (створювача умов для навчання), супервайзера 

(організатора), модератора (партнера), коуча (тренера, режисера), тьютора 

(репетитора); бездоганно знати свій предмет, любити дітей і свою професію. У своїй 

діяльності педагог Нової української школи має спиратися на компетентнісний, 

особистісний, діяльнісний підходи [1].  

На основі сказанного вище зробимо наступні висновки. 

1. Сучасний педагог має бути психологічно та емоційно компетентною людиною, 

лідером і менеджером, ефективним комунікатором, чесним, чуйним, тактовним, 

толерантним, успішним професіоналом, який бездоганно знає свій предмет любить 

дітей і свою професію. Педагог Нової української школи має професійно опанувати 

функції: вихователя, фасилітатора, супервайзера (організатора), модератора, коуча, 

тьютора. 

2. Психологічна готовність педагога НУШ до професійної діяльності – це сполучення 

стійкої педагогічної мотивації та здатності до здійснення педагогічної творчості.  



3. Критеріями психологічної готовності педагога до педагогічної творчості виступають: 

духовно-соціальна спрямованість, педагогічна потреба, мотиваційно-творча активність, 

інтерес до організації групової роботи, педагогічно-виховна компетентність, 

педагогічно-когнітивні здібності, креативність, конструктивна ініціатива, моральні 

ставлення до учнів, культура педагогічного спілкування, психологічна компетентність, 

гармонійність соціальних взаємостосунків, гармонійність поведінки, педагогічне 

самовладання, ефективність рефлексивного керівництва, здатність до режисури 

навчальним процесом, до співтворчості з учнями, до створення нових форм 

педагогічної діяльності. 
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