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Нечипоренко Катерина Петрівна 
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ У РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Провідною метою освіти є виховання всебічно розвиненої особистості 

учня-творця, котрий у подальшій життєдіяльності змінюватиме наше 

суспільство на краще. Такий учень, на нашу думку, має володіти 

інтелектуально-творчими вміннями. Ефективність розвитку особистості учня-

творця значною мірою залежить від сформованості в учителя певних 

професійно-значущих якостей як важливої ознаки фахової компетентності.  

Професійно-значущі якості особистості вчителя − це стійкі загальні та 

специфічні риси педагога, що забезпечують повноцінне виконання ним своїх 

фахових функцій та обов’язків. Взявши за основу професіограми 

В. Сластьоніна та Є. Болдирєва, ми умовно поділили професійно-значущі якості 

особистості вчителя на дві групи: особистісні якості та власне педагогічні 

(професійні) якості.  

Наукові розвідки даної проблеми, дозволили визначити особистісні якості 

вчителя, які сприяють розвитку інтелектуально-творчих умінь молодших 

школярів, а саме: любов до дітей, толерантність, наполегливість, рішучість, 

прагнення довести почату справу до завершення. 

Для успішного здійснення навчально-виховного процесу у початковій 

школі важливим є сформованість у вчителя власне педагогічних (професійних) 

якостей. На нашу думку, ефективність розвитку в молодших школярів 

інтелектуально-творчих умінь можна забезпечити за наявності в учителя таких 

педагогічних (професійних) якостей: педагогічної інтуїції, рефлексії, емпатії, 

харизми та магнетизму, динамізму, комунікативності, суб’єктності, 

педагогічної спрямованості та якостей педагогічного мислення: 



 

прогностичності (вміння передбачати), проблемності (уміння вирішувати 

проблемні ситуації), самостійності, активності, гнучкості. Зупинимось 

детальніше на кожній із зазначених якостей.  

Педагогічна інтуїція – це евристичний процес, який полягає у 

знаходженні шляхів розв'язання педагогічної ситуації. Для інтуїції характерна 

імпровізація та швидкість у прийнятті педагогічних рішень, що допоможуть 

учителю раптово змінювати навчальну ситуацію, пропонувати різноманітні 

запитання, які дадуть змогу учням розглядати певну проблему з різних позицій. 

Водночас це сприятиме розвиткові складових інтелектуально-творчих умінь 

учнів, а саме: умінню визначати, аналізувати, синтезувати, порівнювати, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, класифікувати, узагальнювати, 

бачити деталі, прогнозувати, обґрунтовувати та генерувати ідеї. 

У сучасного вчителя має бути розвинена рефлексія. Педагогічна 

рефлексія – це «здатність учителя дати собі та своїм вчинкам об’єктивну 

оцінку, зрозуміти, як його сприймають діти, інші люди, передусім ті, з ким він 

взаємодіє в процесі педагогічного спілкування» [1, с. 98]. В центрі педагогічної 

рефлексії усвідомлення того, як учень сприймає і розуміє вчителя, як він може 

реагувати на його дії.  

Важливою серед педагогічних якостей є емпатія, яка дозволяє вчителю 

працювати зі своїми учнями на рівних, тобто бачити себе в дітях, дорослішати 

разом із ними і, зрештою, − жити їх життям.  

Компетентний учитель має володіти вмінням приваблювати до себе 

інших, захоплювати людей своїми переживаннями, тобто мати акторські 

вміння, бути наділеним магнетизмом та харизмою, які допомагають учителю 

дійти до кожного учня і «заразити» його власними переживаннями та 

почуттями. Завдяки харизматичним якостям учитель виборює визнання, успіх і 

авторитет.  

Вчені Л. Мітіна та Є. Рогов серед найважливіших вольових аспектів 

особистості вчителя виділяють динамізм як здатність активно впливати на 

учнів, володіти їх увагою, вміти схилити їх до певної думки. Це забезпечується 

багатством внутрішньої енергії, ініціативності, гнучкості, різноманітності 



 

впливів. Динамізм учителя поєднує логіку переконання та схильність до 

навіювання; вимогливість та почуття гумору; самостійність в ухваленні 

педагогічного рішення; винахідництво та організаційні здібності. В цілому 

динамізм виступає важливою передумовою ефективного управління освітнім 

процесом.   

Для здійснення успішної конструктивної взаємодії з учнями та 

професійної взаємодії в учителя мають бути розвинені комунікативні вміння, а 

саме: 

• пізнавальні: здатність розуміти інших, об'єктивно оцінювати 

ситуацію і прогнозувати свою поведінку; 

• пізнавально-експресивні: здатність активно слухати, вибирати роль, 

адекватно передавати і сприймати емоції; 

• експресивні: ступінь володіння педагогічною технікою, яка буває 

внутрішньою (створення внутрішнього переживання особистості, 

психологічне налаштування особистості на майбутню діяльність 

через вплив на розум, волю і почуття) та зовнішньою: вербальною 

(вплив за допомогою слова) та невербальною (міміка, жести, 

постава, пантоміміка, контакт очей, дистанція); 

• експресивно-інтеракціональні: здатність ризикувати, рефлексивно 

управляти «Я-образом», що означає усвідомлення того враження, яке 

він справляє на оточуючих, і вміння його змінити за власним 

бажанням; 

• інтеракціональні: володіння правилами поведінки (етикетом) – 

здатність бути стриманим, доброзичливим, чуйним стосовно 

партнера у спілкуванні. 

Джерелом постійного професійного самовдосконалення вчителя, 

здатністю розгортати конструктивну взаємодію з учнем є суб’єктність – певні 

інтегративні утворення особистості, основу яких складає ставлення до себе як 

до діяча і володіння різноманітними прийомами, якостями й уміннями діяча. 

Ставлення вчителя до себе, як до суб’єкта власної професійної діяльності, має 

виявлятися в його таланті змінювати навколишнє середовище та себе; 



 

зважувати та оцінювати наслідки цих змін; аргументовано повідомляти про 

позитивні та негативні результати іншим людям. Суб’єктність як інтегративна 

якість особистості вчителя охоплює всі вищезазначені професійно-значущі 

характеристики.  

Цей загальний перелік якостей створює психологічний портрет учителя, 

стрижнем якого є спрямованість особистості (С. Єлканов, І. Ісаєв, Н. Кузьміна, 

Л. Мітіна, В. Сластьонін, та інші). Саме професійно-педагогічна спрямованість 

особистості вчителя є однією з основних власне педагогічних (професійних) 

якостей.  

Ми визначаємо педагогічну спрямованість як прагнення особистості зі 

стійким інтересом до педагогічної діяльності бути компетентним учителем, 

який постійно підвищує свій професійний рівень. Педагогічна спрямованість 

особистості вчителя є найважливішою передумовою пошуку ним продуктивних 

моделей і технологій навчання, створення педагогічних інновацій та 

самовдосконалення.  

Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи має бути 

спрямована на формування професійно-значущих якостей педагога, які 

забезпечать його готовність до розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів.  
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