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В статье обоснован субъективный фактор в педагогической деятельности. Раскрыта субъектная, 
субъективная, автономная, творческая основа профессиональной самореализации будущего учителя. 
Показано, что высшим уровнем профессиональной зрелости учителя является авторский уровень. Раз-
граничены понятия «авторский», «новаторский», «акмеологический». Акцентировано на необходимости 
разработки будущим учителем авторской модели образовательного процесса. 

Ключевые слова: педагогическая реальность, субъект, субъективность, автор, профессионально-
творческая самореализация будущего учителя. 

The subjective factor in pedagogical activity is characterized in the article. It is substantiated subjective, self-
inclusive, creative foundation of professional self-realization of the teacher. It is shown that the highest level of 
professional maturity of the future teacher is the author's level. It is differentiated such concepts as "author's", 
"innovative", "acmeological". Attention is focused on the need for the future teacher to develop an author model 
of the educational process.

Key words: pedagogical reality, subject, subjectivity, author, professional and creative self-realization  
of the teacher.

СУБ’ЄКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ В ГУМАНІТАРНІЙ МОДЕЛІ ОСВІТИ

Олена Остапчук,
м. Кривий Ріг
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Стратегія гуманізації та гуманітаризації суспільства й освіти стала поштовхом до пе-
регляду філософських, методологічних, теоретичних основ ЗНЗ як інституту. Методологія 
гуманізму підкріплює ідею звільнення людини від усіх форм домінування або пригнічення, 
а також робить акцент на значущості людського начала в соціальних відносинах. У цьому 
контексті переосмислюються базові категорії, на яких засновано принципово нове бачення 
людини, її можливостей та спрямувань. З огляду на це, докорінних змін зазнають моделі нав-
чання і виховання, способи взаємодії учасників освітнього процесу в напрямі розширення 
меж для творчої самореалізації. 

Питання, пов’язані з педагогічною творчістю, професійно-творчою самореалізацією 
вчителя, на сучасному етапі перебувають в центрі уваги філософії освіти, психології, педа-
гогіки. Педагогічну творчість учителя, його індивідуальність та особистість розглядають як 
визначальний чинник становлення гуманістично спрямованої особистості учня. Інші види 
творчості поступаються педагогічній за складністю через те, що її метою постає творення 
та самотворення особистості вихованця. Особистісна зрілість учня залежить від якості осо-
бистості того, хто на нього впливає (вчителя). Самореалізація стає сферою докладання інди-
відуально-творчих можливостей особистості. Отже, педагогічна творчість – це форма і спосіб 
самореалізації особистісних, психологічних, інтелектуальних сил і здібностей учителя. 

Зауважимо, що педагогічна практика ще не готова до повноцінного врахування особис-
тісного фактору в змісті, формах і методах навчання, управлінні педагогічними системами. 
Сьогодні суб’єктивне суттєво поступається за значущістю об’єктивному, не втрачають ак-
туальності вимірювальні процедури, а управління освітніми системами залежить від чіткої 
функціональної визначеності, прогнозованості, завершеності. 

ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ  
ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
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Освітній процес розгортається на користь такої реальності, якою людина її сприймає у 
справжньому житті. Безпосередній досвід людини розглядають як більш повне відкриття сут-
ності та окремих рис реальності, ніж пізнавальний досвід людини. На думку С. К’єркегора, 
для особи істинним є лише те, що вона особисто втілює у життя. Врахування суб’єктивного 
компоненту разом з об’єктивним, а також надання йому певних переваг забезпечує представ-
леність індивідуальності вчителя та учня в освітньому процесі. Це надає кожному право бути 
неповторними, розвивати внутрішній світ. На суб’єктивному рівні педагогічна дія набуває 
найбільшого особистісно перетворювального впливу, а отже досягає мети – становлення ці-
лісної особистості учня та самореалізації власного потенціалу.

Якщо вважати аксіомою те, що педагогічна реальність володіє первісною цілісністю і 
повнотою, єдністю суб’єктивного та об’єктивного, то постає необхідність розв’язати ключову 
для педагогіки проблему: поєднання об’єктивної заданості педагогічної діяльності (процесу) 
та суб’єктивної наповненості; необхідність досягнення державних освітніх цілей і задоволен-
ня потреби вчителя у професійно-творчій самореалізації. Предмет дослідження: суб’єктивна 
основа професійно-творчої самореалізації вчителя. Мета статті полягає в тому, щоб обґрун-
тувати місце (значущість) суб’єктивного компонента у професійній самореалізації учителя 
творчо-перетворювального рівня. 

Ідеї, проголошені психологами-гуманістами та екзистенціалістами, допомагають зрозу-
міти сутність людського в людині, глибше дослідити природу особистості, її самосвідомість, 
прокладають шлях до джерел істинних переживань, прагнень, потреб тощо. Людина по но-
вому розкривається як істота з усією повнотою життя, рішучістю та унікальним досвідом 
безпосереднього буття. «Бути людиною означає ставити питання про власне буття і жити під 
впливом відповідей на них» [21]. Формується запит стосовно розуміння особистісних аспек-
тів людського життя на більш глибокому рівні, які П. Тиллих назвав онтологічною реальніс-
тю. Здійснюється пошук наукового поняття, яким можна було б визначити універсальне та 
сутнісне самоутвердження людського буття [там само]. 

На певній значущості суб’єктивного поряд з об’єктивним у професійно-педагогічній  
діяльності учителя наголошують сучасні прихильники гуманітарної моделі освіти В. Сєріков, 
В. Слободчиков, А. Остапенко, П. Фрейре, І. Фрумін, О. Лобок та ін. Необхідно також згадати 
науковців, які тяжіють до гуманітарної психологічної традиції: В. Зінченко, К. Абульханова-
Славська, І. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн та ін. 

Так, В. Слободчиков вводить у цьому контексті поняття «суб’єктивна реальність» і пояс- 
нює, що вона стає природним оточенням індивіда, задає простір педагогічної дії. З такою 
реальністю працює вчитель на заняттях, а не з учнем як носієм і транслятором об’єктивних 
постулатів [19]. 

Зокрема В. Сєріков і В. Анісімова, обґрунтовуючи цю позицію, використовують по-
няття «педагогічна реальність». Педагогічна реальність, що констатується учителем, – це 
власне продукт складного синтезу об’єктивно заданих нормативів педагогічної діяльності та 
суб’єктивного світу самого вчителя, що насамкінець реалізується в його педагогічній системі [17].  
Суб’єктивність протистоїть не об’єктивності, а відчуженому існуванню в людині. Як таке 
відчужене буття (де втрачена особистісна опосередкованість) можна представити діяльність 
вчителя, який механічно реалізує заданий ззовні проект або зайнятого передачею «потрібної» 
інформації, але не прийнятої ним, не пережитої, не засвоєної сповна. Важко уявити, що учи-
тель з такою «знеособленою» позицією може забезпечити особистісно-розвивальну освіту. 
В цій реальності одні й ті ж педагогічна мета та засоби не сприяють отриманню однако-
вих результатів (навіть за умови навчання за «єдиними програмами» та в об’єктивно схожих  
ситуаціях). Така спрощена схема може залишатися дієвою лише під час досягнення досить 
«простих» навчальних цілей [2].

Науковець А. Остапенко визначає педагогічну реальність як процес становлення ціліс-
ної людини і все те, що на цей процес впливає. «Педагогічна реальність» – це більш загальне 
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поняття, що охоплює розмаїття досліджуваних педагогікою предметів, процесів, явищ, сис-
тем тощо як вже досліджених і описаних, так і ще не відкритих та не сконструйованих [14]. 

Так, І. Колеснікова розподіляє реальність на об’єктивну (знаходиться поза нами, навко-
ло), суб’єктивну (живе в кожному, між нами, коли ми обмінюємося цінностями і смислами 
власних внутрішніх світів) і трансцендентальну (недоступна тому чи іншому суб’єкту допоки 
він не вийде за межі свого буття, на рівень духовних цінностей) [9]. 

У контексті педагогічної реальності можна говорити про розмаїтість її структури, що 
ґрунтується на педагогічній об’єктивній реальності, педагогічній суб’єктивній реальності 
та педагогічній трансцендентній реальності. На цьому засновані різні моделі (парадигми) 
освіти: технократична (цінність об’єктивної реальності), гуманітарна (цінність суб’єктивної  
реальності), парадигма традиції (цінність духовного) [13].

«Педагогічну реальність» І. Фрумін розподіляє на явну та неявну (приховану), хоча 
межа між ними є нечіткою та рухливою. Явну педагогічну реальність становлять виділені  
Н. Кузьміною компоненти педагогічної системи, а неявну – суб’єктивний і трансценденталь-
ний компоненти [23]. 

Ймовірнісний характер педагогічної реальності, процесу і діяльності розкриває в своїх 
дослідженнях О. Лобок. Розробник ймовірнісної моделі навчального процесу наголошує на 
необхідності авторського самовираження та самореалізації кожного учасника освітнього про-
цесу – учня та вчителя. Лише через власні роздуми, авторські тексти, формування позиції 
відбувається становлення соціально і духовно зрілої особистості. Тому передбачити, чітко 
спрогнозувати та жорстко змоделювати майбутню зустріч з вихованцями – неможливо [11]. 

Зокрема П. Фрейре наголошує з цього приводу на незавершеності педагогічної дії, роз-
витку, самореалізації тощо. Якщо в діяльнісному підході завершеність реалізується у формі 
наукової істини, то гуманітарний підхід визначає відкритість та незавершеність живої і не-
живої природи головною цінністю [22]. 

На думку І. Зязюна, зазначений контекст надзвичайно актуалізує дослідницьку дію май-
бутнього вчителя як спосіб його самовизначення в професії, набування власної позиції, самоос-
віти, саморозвитку. Майбутній учитель не лише опановує педагогічну реальність, оволодіваю-
чи системою професійних компетентностей зі спеціальності, а й усвідомлює себе суб’єктом 
професійної поведінки й дії, тобто формує власну професійну педагогічну позицію [8].

Порівнюючи два наукових погляди на виховання і розвиток (підтримувального та ке-
рованого), І. Бех підкреслює значущість природного прагнення до особистісного зростання. 
Науковець стверджує, що освіта завжди пов’язана з самовизначенням особистості. Вона по-
стає постійним, важким і тернистим шляхом, що веде від повного підкорення чужій думці до 
самовизначення [4]. З огляду на це, учений вказує на необхідність визначення оптимальної 
програми самореалізації особистості, зважаючи на її генетичні та соціальні реалії. 

Отже, педагогічна реальність – це ймовірнісна, об’єктивно-суб’єктивно-духовна реаль-
ність, що пізнається за допомогою інтелектуального, чуттєвого та рефлексивно-ціннісного 
осягнення дійсності. Тут зовнішнє (об’єктивне) засвоюється через внутрішнє (суб’єктивне), 
авторське та ціннісно-духовне, що формують смислове наповнення педагогічної дії.

Суб’єктивність сучасні науки про людину визначають як основу (джерело) професійної 
самореалізації та педагогічної творчості. Суб’єктивне в діяльності учителя – це уявлення про 
педагогічну реальність, ефект, «враження» від реальності, що міститься у кожного учителя 
внаслідок зіткнення з дійсністю, що не існує a priori, а твориться тут і зараз. Суб’єктивний 
складник знаходить вияв та розвивається через професійно-творче осягнення педагогічної 
реальності. Чим більш розвинена суб’єктивність учителя, тим більш авторським за своєю 
суттю стає процес його самореалізації, а педагогічний процес – особистісно спрямованим. 
Необхідно прояснити природу суб’єктивності. Такий аналіз надасть можливість визначити 
ті її компоненти, на основі яких стане можливою автономна ідентифікація та автономна дія 
учителя і постануть більш зрозумілими джерела та рушійні сили його творчої активності.
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Понятійне осмислення феномену творчої самореалізації вчителя активізувало пошуки 
більш адекватного поняття, яким можна охопити розмаїття будь-яких проявів людського. Пе-
редусім увага дослідників прикута до категорій «суб’єкт» та «суб’єктний». 

Поняття «суб’єкт» є фундаментальною онтологічною категорією психологічної та педаго-
гічної науки. У контексті діяльнісного підходу «учитель − суб’єкт» мислиться як такий, що ціліс-
но визначає та наповнює змістом компоненти педагогічної діяльності, самостійно визначає їхню 
доцільність та поєднання. «Суб’єкт пізнання» відіграє роль первісного, безумовного «ядра» ро-
зуму, завдяки чому стає можливим конструювання простору людського «Я» та об’єктивної кар-
тини світу. У трактуванні Л. Анциферової основна характеристика суб’єкта – це переживання 
людиною себе як суверенного джерела активності, здатного у певних межах цілеспрямовано 
здійснювати зміни оточуючого світу і себе [3]. Науковець Д. Леонтьєв вказує, що розвиток лю-
дини як суб’єкта, а також передбачає бути самоініційованим та саморегульованим [10].

Порівняльний аналіз дефініцій показав, що пошуки щодо уточнення суті цього терміну 
ще не завершено. Таку позицію підтверджує К. Абульханова-Славська: «Суб’єкт − не еталон 
і не межа вдосконалення…у такому розумінні полягає його людська специфіка та постійно 
відновлювана життєва задача. Суб’єкт – постійний рух до вдосконалення [1]. Труднощі опе-
раціоналізації цього поняття зумовлені тим, що «суб’єкт» є «багатоаспектним, узагальню-
вальним, об’єднувальним. Від «людини» воно бере видове, від «особистості» – соціальне, 
від «індивіда» − унікальна цілісність. Однак у конкретному означенні – це завжди суб’єкт 
як реальний носій життя, діяльності, переживань, спілкування, педагогічної дії тощо». На 
відміну від таких понять, як «індивід» та «особистість», поняття «суб’єкт» відображає спе-
цифічну, функціональну якість людини, що виявляється у здібності до самодетермінації та 
саморозвитку. Триває дискусія стосовно того, чи вимірюється «суб’єктом» людська сутність і 
чи існує принципова відмінність між поняттями «суб’єкт», «суб’єктний», «суб’єктивний» [1].

Досягнення людиною рівня суб’єктності передбачає оволодіння нею комплексом ро-
дових психологічних здібностей (мислення, свідомості, бажань, волі, почуттів тощо) [5]. 
«Суб’єктивне» частіше співвідноситься зі своєрідністю, індивідуальними особливостя-
ми активності людини, яку вона виявляє в постановці та розв’язанні задач. Суб’єктність є  
центральним утворенням людської суб’єктивності, важливою, але все ж таки, часткою ціліс-
ного буття людини. 

Розгорнута характеристика дефініцій «суб’єктивність» та «суб’єктність» представ-
лена В. Слободчиковим і Є. Ісаєвим: «Суб’єктивність – базова категорія антропологічної  
психології, що визначає загальний принцип існування людської реальності; виявляє себе через 
здібність людини стати в практико-перетворювальну позицію до власної життєдіяльності та 
знаходить власне вище вираження в рефлексії» [18]. Суб’єктність, на думку авторів, є «соціаль- 
ним, діяльнісно-перетворювальним способом буття людини» [там само].

Подібного розуміння дотримується В. Татенко, вважаючи, що під суб’єктивним може 
розумітися те, що задає якісну визначеність життя конкретного суб’єкта, належить та ви-
робляється ним, виходить з нього та не протистоїть уявленню про об’єктивну реальність. 
Поняття «суб’єктивний» відображає передусім авторський характер активності людини як 
суб’єкта і розкривається у таких поняттях, як «вільний, самостійний, автономний, ініціатив-
ний, творчий, оригінальний, самобутній» [20].

Отже, суб’єктність відображає ставлення людини до себе у ролі діяча і позначає спе-
цифічність діяльнісно-перетворювальної активності суб’єкта (оригінальна постанов-
ка та розв’язання задач, визначення пріоритетних дій і вчинків, особистісне ставлення до 
розв’язуваних задач тощо). «Суб’єктивний» (особистісно-рефлексивний, «авторський») пе-
редбачає самовизначення позиції відносно світу, людей і себе, проявляється у способах інтер-
претації дійсності.

Для ілюстрації окресленої різниці наведемо погляди О. Осницького щодо цього пи-
тання. Суб’єктність науковець визначає як цілісну характеристику активності людини, що 
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виявляється в діяльності, поведінці та спілкуванні. Розрізняючи поняття «суб’єктний» та 
«суб’єктивний», дослідник зазначає, що суб’єктивне представляє цілісну онтологічну харак-
теристику буття людини, а поняття «суб’єктність» є змістовно-діяльнісною характеристикою 
активності, що підкреслює інтенціональність (спрямованість на певний предмет) суб’єкта. 
Отже, суб’єктність можуть розглядати як одну зі сторін суб’єктивності. Це означає, що кате-
горія «суб’єкт» не охоплює змістовим наповненням прояви людської сутності. Таким чином, 
наявна ще одна важлива відмінність: якщо суб’єктивність – онтологічна характеристика буття 
людини і представляє певну властивість, то суб’єктність – це те, що набувається, формується 
та проявляється через діяльність, спілкування, самосвідомість [13]. 

Головна відмінність людської суб’єктності від суб’єктивності полягає в тому, що пер-
ший термін позначає особистісний потенціал людини до здійснення дії (готовність до дії), 
а другий – практичну реалізацію діяльнісного потенціалу, згідно з власними переконання-
ми, бажаннями, намірами, досвідом людини. Суб’єктність може існувати без суб’єктивності, 
якщо, наприклад, учитель використовує певний педагогічний інструмент (або їх комплекс у 
разі педагогічної технології) без його критичного осмислення або за рекомендацію «згори». 
Суб’єктивність може бути реалізована за умови наявності у нього суб’єктності. 

Суб’єктивність виявляється в реалізації особистого оцінювання діяльності, системи, 
процесу, що формується на власних переконаннях. Учитель стає суб’єктивним, коли починає 
позиціонувати себе в педагогічній спільноті, орієнтуючись на внутрішні переконання, уста-
новки і задіюючи особистісну суб’єктність як діяльнісний ресурс [16].

Як вважає В. Зінченко, на рівні «суб’єкта діяльності» залишаються незадіяними значні 
особистісні ресурси. Діяльнісний підхід обмежує самореалізацію вчителя та учня вимогами  
до навчальної діяльності. Особистісні ресурси кожного суб’єкта пізнавального процесу скеро-
вуються спільною метою дійти істини (отримати об’єктивне знання). Цінуються об’єктивність, 
істинність, вимірюваність, доведеність, а не суб’єктивна позиція учня та вчителя. Однак 
те, що відбувається як діяльність, здійснюється за причиново-наслідковою логікою і спря-
моване на результат. Всередині діяльності людина не вільна, оскільки «самість» належить  
діяльності як системі [7].

Проте становлення та самореалізація особистості, індивідуальності відбувається шля-
хом власних вчинків, тобто суб’єктивно засвоєних форм активності. Вчинок та вибір по-
єднуються не «ієрархією діяльностей», а цілісністю людського існування, смислом життя.  
М. Бахтін вважає, що непрагматичність індивідуальних вчинків та дій стає показником по-
долання особистістю тотальної зумовленості її психічного життя зовнішніми впливами, і з 
об’єкта та пасивного учасника особистість стає суб’єктом та автором того, що відбувається 
(подій) [6]. За такого способу людина власними діями змінює ситуацію і виходить власні за 
межі. Необхідно визнати, що пріоритетом для сучасної освіти залишаються прагматичні ін-
тереси та утилітарні установки (з погляду їх корисності, можливості слугувати засобами для 
досягнення будь-яких цілей). Тому, як зауважує В. Петровський, переважно ми маємо справу 
з «відблиском суб’єктності» у житті людини, ніж з нею самою [15].

Отже, «суб’єкт» у діяльнісному аспекті не може виступати як онтологічна катего-
рія, за допомогою якої можна окреслити розмаїття суб’єктивних проявів учителя та учня. 
Ключовою умовою продуктивності особистісно зорієнтованого освітнього процесу постає 
суб’єктивність, оскільки у власному внутрішньому світі людина є більш щирою, в її межах 
здійснюється полілог власних бажань, саморозвиток та самореалізація [7]. Важливою переду-
мовою творчої самореалізації вчителя слугує здібність щодо виокремлення професійного «Я» 
з оточуючої педагогічної дійсності, протиставлення себе в ролі суб’єкта об’єктам впливу та 
рефлексувати щодо власних дій, слів і думок, визначення рівня свого розвитку. 

У теорії психології та педагогіки починає стверджуватися некласичне розуміння катего-
рії «суб’єкт». Як зазначає Ж. Дельоз, суб’єкт стає децентрованою активністю, яка «вислизає, 
чинить супротив і тікає від сталих, добре організованих інститутів». Нова якість суб’єкта в 
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онтологічній значущості сформувалася у вигляді поняття «автор», яким позначають вищий 
рівень суб’єктності та суб’єктивності людини. Поняття «автор» дає змогу не лише система-
тизувати різні уявлення про суб’єктивність, а й організувати їх навколо єдиного онтологіч-
ного «стрижня».

Поняття «автор» є дискусійною категорією психології та педагогіки. Переважно її роз-
глядають разом з категорією «суб’єкт». В теорії психології та педагогіки поняття «автор», «ав-
торська позиція» менш поширені, аніж «суб’єкт» та «суб’єктивність». Ці поняття змістовно 
наближені, тому іноді їх використовують як синоніми. Як вони співвідносяться? Очевидно, 
що «автор» власного життя – це завжди суб’єкт, але не кожен суб’єкт має відповідальну, автор-
ську позицію. У практичній психології переведення людини в позицію «автор» є важливою 
частиною консультативної діяльності. Автор – це суб’єкт, який бере відповідальність за влас-
ні вчинки, дії, життя. Онтологічний статус «автор» зберігає високу суб’єктність (діяльність, 
активність, автономність, усвідомленість) і привносить суб’єктивне, власне бачення природи, 
суспільства і себе в ньому. Авторський рівень функціонування – це рівень, на якому реалі- 
зується суб’єктний (діяльнісний) і суб’єктивний (чуттєвий, ціннісний) потенціал людини. 

Більш активно терміни «автор», «авторська» використовують у сфері практичної педа-
гогіки стосовно новаторських доробок, дидактичних та методичних систем тощо. Будь-яку 
освітню установу, в основі діяльності якої містяться нетрадиційні підходи, ідеї, можна за-
рахувати до авторських педагогічних систем, назвати авторською школою. Такими впевнено 
можна вважати педагогічні системи Я. Коменського, К. Ушинського, Л. Толстого, А. Макарен-
ка, В. Сухомлинського, М. Монтессорі, С. Френе, О. Лобка та багато інших систем класиків і 
сучасних педагогів-новаторів (учителів, керівників освітніх закладів). 

Авторство є важливим там, де дії вчителя керуються свідомою метою сформувати влас-
не бачення і задуми його втілення. Акт пізнання себе не є актом мислення, а актом вибору. 
Тому вибір не між альтернативними предметами, що є доступними раціо, пов’язано з темою 
«народження». Те, що належить вибору, пов’язане з тим, хто обирає. Тому відносно вибору 
можна сказати, що людина пов’язана з природою свого вибору, а зроблений вибір пов’язує 
світ і людину. «Автор» – знеособлений і проективний: проекція себе як особистості у всьому, 
чим займається, постає ключовою характеристикою. Суб’єкт, який творить (створює) власну 
реальність, активно в ній представлений і впливає на її породження і зміни, є «автором». 

Отже, «авторство» не тотожне поняттю «новаторство». Йдеться про створення принци-
пово новою педагогічною (освітньою) продукцією, а про неперервне творче осягнення всіх і 
всього, що відбувається тут і зараз. «Автор» формує власний простір і визначає його власти-
вості. Він володіє цим простором, адже у ньому реалізуються його задуми. Авторство як «ри-
зома»: її важко викорінити, оскільки кожен її відрізок може давати і дає життя новому. Таким 
чином, авторство – це те, завдяки чому народжується та відтворюється справжня педагогічна 
дія (особистісно-перетворювальна). Авторство присутнє іманентно та виявляється у «про-
ростанні» неповторного. Це об’єктивна закономірність, а не бажана якість, яка попередньо 
спроектована за допомогою відповідних педагогічних або психологічних засобів. 

«Учитель – автор» та «учитель – новатор» є наближеними статусами за сутністю, за яки-
ми стоять схожі якості вчителя, але дещо різні пріоритети у педагогічній діяльності.

Новатором учитель стає за умови розроблення ним новітнього педагогічного продукту/
продукції. У цьому контексті кожний учитель − новатор, який реалізується на рівні авторсько-
го осмислення педагогічних фактів, явищ, подій, реальності загалом. 

Якщо зміцнюється особистісна стратегія розвитку освітніх систем, і здійснюються ак-
тивні пошуки методологічних та методичних засобів її реалізації, то бути «новим» вже не так 
важливо. На передній план виступає вимога забезпечити умови для становлення особистіс-
них конструктів учня та вчителя. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у системі «учитель – учень» 
виходить за межі предметного обговорення з вимогою об’єктивності висновків на рівень 
суб’єктивний, де цінністю освітнього процесу стає власне бачення, досвід, переконання,  
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почуття, змістове наповнення «Я-концепції», позитивне самоставлення, мотивація само- 
вдосконалення тощо. Головним особистісно перетворювальним інструментом постає суб’єк-
тивний потенціал учителя, а не його академічна, дидактична, методична, психологічна,  
соціальна та іншого виду компетентність або новаторські здібності.

«Учитель-автор» народжується в діалозі з «учнем-автором», у взаємодії з авторською по-
зицією учня як автономною особистістю. Ситуація діалогу, відкритості до принципово іншо-
го світогляду, критичного осмислення інформації, досвіду та власних дій забезпечує сприят-
ливі умови для формування кожним учасником освітнього процесу власної позиції, реалізації 
потенціалу суб’єктності та суб’єктивності. Для «вчителя-новатора» зіткнення суб’єктивних 
поглядів не є обов’язковою умовою (лише в разі особистісної зорієнтованості новітнього про-
дукту/продукції). 

Науковий інтерес становить співвідношення «авторського» та «акмеологічного» в діяль-
ності вчителя. Авторський рівень, на відміну від акмеологічного, не означає вершину, вищий 
рівень педагогічної майстерності та результативності професійної діяльності. Він характери-
зує не рівень, а якість, тип, природу процесу самореалізації. У цьому контексті бути «автором» 
може студент – майбутній учитель, який самостійно визначає сенс, виробляє власне бачення 
будь-якого явища згідно з внутрішніми (власними) законами. Авторський рівень підкреслює 
персональну приналежність будь-якого педагогічного продукту/продукції конкретній особі, 
отже не обов’язково є новаторським, акмеологічним (найвищим, високої зрілості та якості). 
Акмеологічний рівень можливий на етапі високої професійної зрілості вчителя. Отже, за сту-
дентські роки можна формувати готовність рухатися до найвищого (акмеологічного) рівня 
педагогічної майстерності, а авторство можна реалізовувати на етапі професійної освіти. 

Акмеологічний та новаторський рівні виокремлюються і вивчаються на основі ієрархіч-
них процедурних теорій автономності. 

Ієрархічний підхід дає змогу диференціювати різні рівні самореалізації від низько про-
дуктивних форм (репродуктивних, адаптивних), до більш високих (системно-моделюючих), 
новаторських (з отриманням об’єктивно нового продукту/продукції) з максимальним набли- 
женням до акмеологічного рівня. Більш оригінальний педагогічний продукт/продукцію 
вважають надійним критерієм вищого рівня професійно-творчої самореалізації вчителя, де 
йдеться про авторський характер самореалізації. Ознакою суб’єктності постає не ступінь 
новаторства, а глибина самовираження, культурний рівень авторської позиції учителя. Це є 
цінністю особистісно зорієнтованих процесів, оскільки через висловлення власної позиції, 
відбувається становлення цілісної, конгруентної особистості, досягнення нею високої зрілос-
ті. «Авторський» натомість означає сформованість суб’єктивного бачення вчителя, прояв осо-
бистісного у діяльності. 

Самореалізація на авторській основі має тенденцію не підпадати під процедуру ієрар-
хізації та тилогізації. Протистояти помилковій тенденції до всезагальної класифікації й упо-
рядкування структур педагогічної діяльності та творчості можна через відмову від пошуку 
клішеподібних рис учителя, передбачаючи, що він володіє значно більшими властивостями. 
Поняття «авторський» виводить на рівень наукового дослідження онтологічну сутність са-
мореалізації людини як іманентно властиву педагогічній діяльності вчителя. Таким чином, 
йдеться про встановлення нового рівня або типу професійної самореалізації, постає питання 
про розвиток самобутності особистості на всіх етапах професійного становлення. 

Суб’єктивність учителя визначається його автономністю, здатністю формувати «авто-
номне поле» діяльності та користуватися свободою професійного самовираження. Зокрема 
«автономія вчителя» в межах сучасної методології педагогіки залишається невизначеним 
явищем через принципову невизначеність у ньому поняття автономії. Зокрема А. Мартюше-
ва зазначає, що сучасні концепції автономії концентруються не на віднайденні її сутності, а 
на процедурі здійснення (забезпечення) [12]. Складність проблеми полягає в непередбачу-
ваності та певній незалежності учня як суб’єкта навчальної діяльності від намірів, поглядів, 



99

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

позицій учителя, який також реалізує себе автономним, самодостатнім суб’єктом. Співвідно-
шення автономності вчителя та учня – складне і містить ймовірнісний характер та виводить у  
площину взаємозалежності процесів самореалізації кожного з них. З огляду на це, необхідни-
ми є змістовні критерії автономії дій.

Індивідуальну автономність визначають на засадах якостей дії та процесу прийняття 
рішень, що є внутрішнім і особливим для кожного окремого діяча. Головною вимогою такого 
підходу постає особиста ідентифікація з цими бажаннями. Рішення можна вважати автоном-
ними в разі, якщо вони узгоджуються з власними довготерміновими планами [12]. 

Автономія – це певна незалежність суб’єкта, що забезпечує свободу вибору та прийнят-
тя рішень. У діяльності вчителя це є необхідною умовою ефективності з точки зору особис-
тісного розвитку кожного учня і власного професійного розвитку. Професійна автономність –  
це базова професійна потреба вчителя, умова його адаптації до мінливого освітнього середо-
вища, набуття мобільності, гнучкості, конкурентоспроможності за невизначеності освітніх 
орієнтирів. Її задоволення постає необхідною умовою формування педагогічної культури 
майбутнього вчителя і є складником його персоніфікації та професіоналізації. 

Автономія як певна незалежність окреслює простір, де розгортається діалогічна взає-
модія суб’єктів освітнього процесу. За межами автономії діалогічність стає неможливою, 
оскільки, рухаючись назустріч один одному, суб’єкти беруть початок з власного смислового 
поля, що є автономним. Тому ключовим положенням багатьох сучасних освітніх концепцій 
є діалогізм викладацької діяльності, що передбачає активну взаємодію з учнями, навчання їх 
критичному, самостійному мисленню та формування у них активної життєвої та громадян-
ської позицій [12].

З урахуванням суб’єктності, суб’єктивності та автономії як складників професійної 
самореалізації вчителя змінюються зміст і технології професійно-педагогічної підготовки. 
Педагогічна освіта стає залежною від розуміння кожним майбутнім учителем власної місії 
в конструюванні цілісної педагогічної реальності. Передусім йдеться про значущість розу-
міння майбутнім учителем власних дій щодо перетворення інституціональних проектів пе-
дагогічної діяльності (ззовні пропонованих цілей, змісту і технологій, критеріїв оцінювання 
якості освітнього процесу) на власну суб’єктивну «авторську» модель освітнього процесу 
з індивідуально осмисленими та переробленими цільовими, змістовими, процесуальними 
та критеріальними характеристиками, що адаптовані не лише до контингенту учнів, а й до 
власної суб’єктивної особистісно-професійної реальності. Актуальними є розробка і впро-
вадження педагогічних засобів, які зберігають та розширюють автономність й незалежність 
учня та вчителя з метою формування кожним суб’єктом освітнього процесу власної позиції, 
вчинку, рішення тощо. Вчителям не потрібно очікувати на однозначні орієнтири, що були 
поширені в радянські часи. 

Подальше вивчення проблеми професійно-творчої самореалізації вчителя передбачає: 
пошук методологічних орієнтирів розвитку суб’єктної регуляції як основи творчої самореа-
лізації в професії, визначення критеріїв, які дають змогу вважати щось авторським внеском, 
якщо йдеться про педагогічну діяльність учителя; розробити інструменти, за допомогою яких 
здійснюється формування передумов автономної, авторської дії вчителя. Відповіді на ці пи-
тання можуть відкрити нові ресурси у вдосконаленні теорії та практики педагогічної освіти, 
що поступово переходить від традиційної (знаннєвої) до гуманітарної моделі навчання, ви-
ховання і розвитку цілісної особистості майбутнього вчителя.
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