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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах державно-політичних і соціально-

економічних перетворень одним із головних завдань українського суспільства є 

інтеграція нашої країни у світовий культурний і економічний простір, що 

спонукає до комплексної модернізації системи освіти і виховання, створення умов 

для особистісного розвитку і творчої самореалізації громадян України. 

Неодмінною передумовою забезпечення цієї потреби має стати розвиток системи 

безперервної освіти і навчання протягом життя, її перехід на якісно новий рівень 

на засадах демократизації та гуманізації середньої та вищої школи, підвищення 

якості навчання і виховання дітей та молоді.  

Проблема фахової підготовки вчителя та його педагогічної майстерності – 

одна з найактуальніших у педагогічній науці. Адже саме від вчителя, його 

особистісних характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість 

освітніх послуг, виховання учнів як у процесі навчання, так і у позанавчальний 

час. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті,  

в Державній програмі «Вчитель» зазначається, що ключовою фігурою в системі 

освіти виступає вчитель. Через його діяльність реалізується державна політика, 

спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток 

вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини.  

У документах окреслені завдання формування особистості педагога, вихователя 

відповідно до потреб практики, сучасних змін, що відбуваються в країні та світі.  

Розробляючи шляхи впровадження ефективної системи підготовки 

майбутнього вчителя, формування його професійної майстерності, необхідно 

враховувати не тільки світовий досвід, а й передусім вивчати, творчо 

переосмислювати з нових методологічних позицій кращі надбання вітчизняної 

педагогічної думки. Педагогічні ідеї відомих українських педагогів минулого є 

рушійною силою кардинальних освітніх реформ, дають змогу більш ефективно 

застосовувати педагогічно доцільні форми і методи виховання особистості 

вчителя. Особливо важливою у цьому контексті є педагогічна спадщина відомого 

українського педагога, психолога І. Синиці (1910–1976). 

Аналіз широкого кола джерел засвідчив неабияку увагу вчених до проблеми 

особистості вчителя, його професійної майстерності. Узагальнити наукові 

погляди на цей феномен дозволили праці, у яких порушено питання особистості 

педагога (І. Бех, І. Зязюн, Г. Сагач, Г. Яворська та ін.), спорідненості успішної 

професійної діяльності й майстерності педагога (Г. Коджаспірова, В. Коротов, 

М. Лещенко, Г. Логутенко, Л. Рувінський, Г. Щукіна та ін.); педагогічної 

майстерності як складової професійної підготовки майбутнього вчителя 

(Б. Мітюров, Н. Ничкало та ін.); психологічних основ педагогічної майстерності 

(Ф. Гоноболін, М. Дяченко, Л. Кандибович, Н. Кузьміна, В. Семиченко, В. Якунін 

та ін.); педагогічної культури (В. Гриньова, Т. Іванова та ін.); педагогічної техніки 
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(І. Зязюн, Г. Сагач та ін.); педагогічного такту (Т. Бондаревська, І. Водейко, 

І. Герасимович, Д. Самуйленко та ін.), педагогічного професіоналізму (Н. Гузій, 

Л. Пуховська, Н. Яковець та ін.). 

В українській освітянській літературі останніх років до проблеми 

формування особистості сучасного вчителя зверталися такі вчені, як Н. Безлюдна, 

М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, О. Петренко, О. Пєхота, О. Савченко, 

О. Сухомлинська, І. Ящук та ін. 

Особистість І. Синиці, його педагогічна спадщина та різнопланова діяльність 

привертали увагу ряду дослідників. Так, І. Ільїна в дисертаційному дослідженні 

«Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини 

Б. Баєва та І. Синиці)» (2003) детально проаналізувала внесок ученого в розвиток 

проблеми формування усного та писемного мовлення дитини. Педагогічну 

спадщину та життєвий шлях І. Синиці досліджували О. Губко та Л. Пироженко.  

Водночас історіографічний огляд засвідчує, що проблема особистості 

вчителя, його професійної майстерності в педагогічній спадщині І. Синиці 

недостатньо вивчена і до цього часу не була предметом окремого ґрунтовного і 

цілісного історико-педагогічного дослідження. Відтак, актуальність проблеми, 

недостатня її розробленість у сучасній теорії та практиці зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження – «Особистість учителя у педагогічній спадщині 

І.О. Синиці». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з темою лабораторії історії педагогіки 

Інституту педагогіки НАПН України «Розвиток ідей про національну освіту та 

виховання в творчій спадщині українських педагогів (ХІ–ХХ ст.)» (державний 

реєстраційний № 0100U006264). Тема дисертаційної роботи схвалена вченою 

радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 5 від 21.04.2008 р.) і 

затверджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 6 від 

29.09.2009 р.).  

Мета дослідження полягає в системному висвітленні ідей І.О. Синиці щодо 

проблеми особистості вчителя, формування його професійної майстерності та 

розкритті їх значення для сучасної школи та розвитку педагогічної науки. 

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1. Схарактеризувати основні етапи науково-педагогічної діяльності І. Синиці 

та з’ясувати провідні чинники формування його педагогічних поглядів. 

2. Проаналізувати становлення проблеми особистості вчителя, складових його 

професійної майстерності у вітчизняній педагогічній думці ХХ ст. 

3. Розкрити погляди І. Синиці щодо професійно-значущих компонентів 

особистості вчителя. 

4. Окреслити напрями творчого використання педагогічної спадщини І. Синиці 

у підготовці сучасного вчителя. 
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Об’єкт дослідження – педагогічна спадщина І. Синиці. 

Предмет дослідження – ідеї І. Синиці щодо проблеми особистості вчителя, 

складових його професійної майстерності. 

Методи дослідження: 

– загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення) – дали змогу узагальнити 

та систематизувати погляди вітчизняних педагогів на проблему дослідження; 

– історико-педагогічні (ретроспективний, логіко-системний, хронологічно-

структурний, зіставно-порівняльний) – дали змогу виявити особливості розвитку 

вітчизняної педагогічної думки в досліджуваний період; 

– пошуково-бібліографічний метод (вивчення джерел, архівних документів, 

матеріалів періодичних видань з проблеми дослідження) дав підстави для 

наукових узагальнень;  

– персоналістично-біографічний метод застосовувався для аналізу життєвого і 

творчого шляху І. Синиці; 

– проблемно-генетичний – дозволив здійснити ретроспективне вивчення 

спадщини І. Синиці з метою реконструкції його педагогічних поглядів та ідей; 

– історіографічний метод допоміг критично проаналізувати опубліковану з 

даної проблеми педагогічну літературу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше в історико-педагогічній науці здійснено всебічний 

ретроспективний аналіз науково-педагогічної діяльності І. Синиці, виділено три 

етапи формування його педагогічних поглядів (І етап (1926–1932) – початок 

професійної педагогічної діяльності; ІІ етап (1932–1951) – формування І. Синиці 

як зрілого педагога-практика, організатора освіти; ІІІ етап (1951–1976) – 

науково-педагогічна діяльність); з’ясовано основні чинники, які сприяли 

формуванню його особистості та педагогічного світогляду; проведено системний 

аналіз розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в ХХ ст. крізь призму 

соціальних, економічних, політичних, правових та інших чинників суспільного 

розвитку; здійснено науковий системний аналіз проблеми особистості вчителя в 

творчій спадщині І. Синиці, систематизовано його ідеї щодо складових 

професійної майстерності педагога (педагогічний такт, педагогічна етика, 

світогляд, ідейні переконання, знання предмета, організаторські здібності, 

особистісні якості, педагогічні здібності, правильна поведінка педагога, 

індивідуальний підхід до учнів, педагогічна техніка, культура мовлення); 

– уточнено положення про педагогічну майстерність учителя як 

різноаспектний освітній феномен, розгляд якого актуалізується сучасними 

процесами реформування професійної підготовки майбутнього вчителя в Україні;  

– подальшого розвитку і конкретизації набуло дослідження професійно-

значущих компонентів особистості вчителя, розвиток проблеми культури 

мовлення вчителя.  
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До наукового обігу введено маловідомі та раніше невідомі архівні 

документи, історичні факти, що дало можливість розширити знання про науково-

педагогічну діяльність І. Синиці. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період, що відповідає рокам 

життєдіяльності педагога. Водночас, виходячи з логіки історичного і логічного, 

яка вимагає аналізувати перебіг досліджуваних процесів у їх єдності й 

нерозривності, умотивованою є потреба звернутися й до більш ранніх, а також до 

сучасних періодів історії української педагогіки.  

Теоретичну основу дослідження складають: наукові висновки й 

узагальнення щодо методології та методів сучасних історико-педагогічних 

досліджень (Л. Ваховський, Н. Гупан, Н. Дічек, О. Пометун, О. Сухомлинська та 

ін.); принципи гуманістичної парадигми освіти (І. Бех, А. Бойко, Ю. Мальований, 

О. Савченко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін.); наукові праці щодо суті 

та складових педагогічної майстерності вчителя (А. Алексюк, О. Дубасенюк, 

І. Зязюн, М. Євтух, А. Макаренко, Ф. Паначин, О. Савченко, В. Сухомлинський та 

ін.). 

Джерельною базою дослідження є: документи і матеріали Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України в м. Києві (Ф. 166 

Міністерство народної освіти УРСР (Народний комісаріат освіти УСРР), 1917–

1988 рр.), архіву Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 

матеріали фондів Центральної національної бібліотеки НАН України імені 

В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Державної 

науково-педагогічної бібліотеки НАПН України імені В.О. Сухомлинського; 

педагогічні твори І. Синиці щодо питань особистості вчителя, складових його 

педагогічної майстерності («Про педагогічний такт вчителя» (1963), «З чого 

починається педагогічна майстерність» (1972), «Про такт і майстерність» (1976)); 

монографічні та дисертаційні дослідження, державні документи, термінологічні 

словники, довідкові видання, матеріали науково-практичних конференцій, що 

торкаються загальних рис і специфіки особисті вчителя, його професійної 

підготовки в означений період, сутності й структури поняття «педагогічна 

майстерність»; твори класиків української педагогічної думки, де розглянуто 

питання особистості наставника молоді, його професійної майстерності (І. Зязюн, 

А. Макаренко, Я. Мамонтов, О. Попов, М. Рубінштейн, В. Сухомлинський, 

Я. Чепіга, С. Шацький та ін.); статті, опубліковані у педагогічній періодиці 

(Ф. Бугайко, Т. Бугайко, Н. Пакратова та ін.), в яких обговорювалася проблема 

особистості вчителя, його професійної майстерності. 

Групу джерел складають результати історико-педагогічних і суто 

педагогічних досліджень сучасних українських вчених (дисертації, автореферати, 

монографії, статті): Л. Березівської, Н. Гупана, І. Ільїної, Л. Король, О. Петренко, 

Л. Пироженко, Л. Пуховської, О. Сухомлинської тощо. 
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У дисертаційній роботі використано матеріали сучасних періодичних 

психологічних і педагогічних видань («Освіта», «Освіта України», «Рідна школа», 

«Шлях освіти», «Історико-педагогічний альманах», «Освіта Донбасу», «Освіта 

Луганщини», «Історія педагогіки, психології, освіти»). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зібрані 

фактичні дані, сформульовані теоретичні положення й висновки збагачують 

джерельну базу історії педагогіки з питань розвитку педагогічної майстерності 

вчителя, формування його особистості, дають нові відомості для розуміння й 

аналізу проблеми педагогічної майстерності як складової професійної підготовки 

майбутнього вчителя. Фактологічний матеріал дисертації може 

використовуватися при вивченні курсів «Вступ до спеціальності», «Основи 

педагогічної майстерності», «Історія педагогіки», «Основи педагогіки та 

психології вищої школи»; у системі післядипломної освіти педагогічних 

працівників; підготовці підручників, навчально-методичних посібників; при 

написанні наукових робіт у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації; 

у діяльності студентських наукових гуртків, факультативів, клубів педагогічного 

краєзнавства. 

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес 

Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка 

№ 1-63 від 24.01.2012 р.) та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(акт № 88 від 08.02.2012 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати проведеного 

наукового дослідження висвітлювалися у виступах на міжнародних, 

всеукраїнських конференціях і семінарах, а саме: ІІІ Міжнародних та ХV 

Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю» (Кіровоград-Павлиш-Київ, 2008); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «К. Д. Ушинський: актуальні проблеми української освіти і 

педагогічної науки» (Чернігів, 2008); звітних науково-практичних конференціях 

Інституту педагогіки НАПН України (Київ, 2008–2010), а також обговорювались 

на засіданнях лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України 

(Київ, 2008–2010) та кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Переяслав-

Хмельницький, 2011).  

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 5 працях (усі 

одноосібні), серед них 4 статті у фахових наукових виданнях. 

Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 258 сторінок (156 – зміст основного 

тексту). Список використаної літератури охоплює 295 літературних джерел  

(9 архівних джерел). Робота вміщує 1 таблицю, 2 рисунки. Додатки розміщено на 

28 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, визначено 

мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, розкрито наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення роботи, висвітлено шляхи апробації та 

впровадження результатів дослідження. 

У першому розділі дисертації – «Теоретичні засади дослідження» –

визначено категорійно-поняттєвий апарат дослідження, окреслено систему 

понять, які характеризують наукові узагальнення вітчизняної педагогічної думки 

50–80-х рр. ХХ ст. Теоретичний аналіз предмета дослідження дав змогу 

визначити професійно-значущі компоненти особистості вчителя, дати тлумачення 

найважливіших понять дослідження. 

У розділі на основі аналізу праць сучасних істориків педагогіки Н. Гупана, 

Н. Дічек, О. Сухомлинської та ін. обґрунтовано положення про те, що ідеї Івана 

Омеляновича Синиці про особистість вчителя, складові його педагогічної 

майстерності невіддільні від його життєвого та творчого шляху і мають вивчатись 

лише в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних умов його 

життя та діяльності. 

На основі всебічного ретроспективного аналізу педагогічної та науково-

педагогічної діяльності та педагогічного спадку Івана Омеляновича Синиці, 

вивчення праць сучасних дослідників життєвого шляху та наукової діяльності 

педагога (О. Губко, Л. Пироженко), архівних джерел, монографічних та 

дисертаційних досліджень, що стосуються становлення та розвитку системи 

освіти та виховання в Україні у ХХ ст. були визначені основні етапи становлення 

його педагогічних поглядів: 

І етап (1926–1932) – початок професійної діяльності, викладання в школі 

грамоти для дорослих. Навчання у 1928–1932 рр. на мовно-літературному 

відділенні Вінницького інституту соціального виховання. Формування 

педагогічних поглядів І. Синиці щодо ролі особистості вчителя в навчанні та 

вихованні молоді, складових його педагогічної майстерності відбувалось під 

впливом праць теоретиків експериментальної педагогіки, провідних вітчизняних 

педологів, психологів 20-х рр. ХХ ст.; 

ІІ етап (1932–1951) – становлення І. Синиці як зрілого педагога-практика, 

організатора освіти. У ці роки педагог викладав українську мову та літературу в 

селі Корделівка Калинівського району Вінницької області (1926–1928; 1932–

1935), середній школі села Літки Київської області (1935–1941), Київській школі 

№ 70 (1945–1951). На цей етап припадає участь у бойових діях на фронтах 

Великої вітчизняної війни, тяжке поранення. Робота в умовах зреформованої 

школи 30–50-х рр. ХХ ст. зі стандартизацією та уніфікацією всіх сторін її життя та 

діяльності спрямувала в подальшому майбутнього вченого на пошуки шляхів 

підвищення професійної майстерності вчителя як однієї з небагатьох 

можливостей гуманізації та оптимізації навчального процесу; 
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ІІІ етап (1951–1976) – становлення І. Синиці як провідного українського 

педагога, психолога, поява численних наукових та науково-популярних праць з 

педагогіки та психології, захист кандидатської (1954) та докторської дисертацій 

(1968), присвячених психологічним аспектам формування писемного мовлення у 

дітей. Робота в Науково-дослідному інституті психології, де він очолював відділи 

педагогічної психології та психології навчання.  

У ході дослідження з’ясовано, що питання формування особистості вчителя, 

його здатність до професійної діяльності, складові педагогічної майстерності 

завжди були в полі зору громадськості. Суспільство в усі часи ставило перед 

учителем вимогу відповідати певному ідеалу, характеристики якого залежали від 

конкретних соціально-економічних умов.  

Проаналізувавши періодизації розвитку вітчизняної педагогічної науки, що 

їх запропонували Н. Гупан, О. Петренко, О. Сухомлинська та праці педагогів, 

психологів, громадських діячів періоду кінця ХІХ–70-х рр. ХХ ст., які так чи 

інакше впливали на формування поглядів І. Синиці стосовно особистості учителя, 

його педагогічної майстерності, можна виділити такі етапи розвитку педагогічної 

думки досліджуваного періоду: 

І етап (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – поява праць Б. Грінченка, 

О. Духновича, М. Константинова, М. Корфа, С. Русової, С. Миропольського, 

М. Пирогова, К. Ушинського, у яких була вперше висвітлена суспільна 

зацікавленість особистістю вчителя, його фаховою та освітньою підготовленістю. 

Початок формування національного ідеалу вчителя, що передбачав злиття 

духовно-морального, громадянського та професійного ідеалів в єдине ціле; 

ІІ етап (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) – панування в педагогічній науці 

експериментальних концепцій навчання та виховання, розквіт педології зумовили 

у цей етап особливі вимоги до особистості учителя та його педагогічної 

майстерності. В працях відомих вітчизняних педологів та педагогів цього етапу 

С. Ананьїна, А. Владимирського, О. Залужного, А. Євстигнєєвої, Ф. Корольова, 

Я. Мамонтова, О. Музиченка, В. Помагайби, М. Рубінштейна, І. Соколянського, 

Я. Чепіги сформульовані такі вимоги до вчителя: ініціативність, здатність 

приймати нестандартні рішення в організації навчального процесу, соціальна 

активність, комуністична ідейність, класова свідомість тощо; 

ІІІ етап (30-ті – середина 50-х рр. ХХ ст.) – уніфікація та стандартизація 

усіх сторін життя суспільства, політизація освіти привели до формування вчителя 

нового типу, відмінними рисами якого були ідеологізована свідомість, державний 

патріотизм, переважання колективних цінностей над індивідуальними проявами 

особи, нездатність до проявів творчості та ініціативи, нівелювання значимості 

педагогічної майстерності як складової фахової підготовки майбутнього учителя. 

ІV етап (друга половина 50-х – 70-ті рр. ХХ ст.) – етап розквіту 

педагогічного таланту І. Синиці та В. Сухомлинського, появи їх численних праць з 
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проблеми педагогічної майстерності. Соціально-політичний та економічний 

розвиток суспільства, реформування в означені роки змісту та системи загальної 

шкільної освіти зумовили потребу в активних, творчих, ініціативних педагогах, 

здатних до сприймання та впровадження інновацій в означених державою рамках, 

що й знайшло відображення у педагогічній думці цього етапу.  

Учитель у педагогічній думці 60–70-х рр. – людина чесна і справедлива, 

скромна і працьовита, чуйна і доброзичлива, турботлива і вимоглива, добра і 

безкорислива, принципова і витримана, організована і дисциплінована, відверта і 

щира, людина, яку характеризують єдність слова і діла, високе почуття власної 

гідності і взаємної поваги, терпіння і наполегливість у досягненні поставленої 

мети. Для ідеального учителя характерні: педагогічна любов, яка поєднує в собі 

загальнолюдську і батьківську любов до дитини (І. Синиця, В. Сухомлинський, 

М. Шкіль та ін.); естетична культура, що передбачає високий естетичний ідеал, 

добрий смак, здатність відчувати і розуміти прекрасне, уміння і потребу творити 

його в своїй повсякденній діяльності (І. Зязюн, Г. Падалка, І. Синиця, 

В. Сухомлинський та ін.); емоційність, що передбачає вміння учителя 

враховувати емоційну сторону навчального процесу, контролювати її прояви 

(В. Помагайба, І. Синиця, В. Сухомлинський, Г. Чепурний та ін.). 

У розділі обґрунтована необхідність окреслити категорійно-понятійний 

апарат дослідження особистості вчителя у контексті соціально-культурних 

особливостей 50–80-х рр. ХХ ст. 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що у період 50–80-х 

років у вітчизняній педагогіці відбувався інтенсивний розвиток ідей стосовно 

педагогічної майстерності вчителя, формування творчої особистості педагога у 

зв’язку з тенденцією демократизації і гуманізації процесу навчання й виховання в 

школі, удосконалення системи підготовки висококваліфікованих вчительських 

кадрів. 

Побудована у розділі структурна модель особистості вчителя базується на 

поняттях «вчитель», «педагогічна етика», «педагогічний такт», «педагогічна 

майстерність», «мовна культура», які у роботі розкриваються на основі 

«Педагогической энциклопедии» (1965–1966), у підготовці якої взяли участь 

відомі радянські педагоги і психологи (І. Каіров, М. Гончаров, Б. Єсіпов, 

Ф. Корольов, Д. Лордкіпанідзе, Е. Моносзон, А. Смірнов та ін.), та працях 

радянських педагогів і психологів 50–80-х років ХХ ст. з проблеми дослідження. 

Доведено, що у розробку змістового наповнення означених понять вагомий 

внесок здійснили А. Макаренко та В. Сухомлинський. 

Результати дослідження показали, що для розвитку теоретичних засад 

дослідження особистості вчителя велике значення має історичний досвід, 

накопичений вітчизняною педагогікою у 1950–1980-х роках. Дослідники 

зазначеного періоду (Т. Бугайко, М. Болдирєв, І. Водейко, І. Герасимов, 
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В. Горохов, Е. Гришин, М. Дьяченко, І. Зязюн, Л. Кандибович, І. Клебанов, 

О. Леонтьєв О. Майкіна, Н. Панкратова, Б. Рождественський, Д. Самуйленков, 

В. Сластьонін, І. Страхов, В. та І. Чорнокозови та ін.) розглядали педагогічну 

етику, такт учителя, педагогічну майстерність, мовну культуру педагога як 

важливі складові компоненти особистості вчителя. 

Аналіз змістового наповнення основних понять названими вище педагогами 

і психологами дає підстави для висновку про розбіжність думок, хоча в цілому 

вони містять позитивні спроби виділити професійно важливі особистісні якості 

педагогів, показати вплив професійних знань і вмінь на формування особистості 

учителя.  

У другому розділі – «Професійно-значущі компоненти особистості 

вчителя у творчому доробку І. Синиці» – проаналізовано науковий доробок 

ученого, визначено його внесок у розвиток вітчизняної педагогічної науки, 

зокрема щодо формування особистості учителя.  

Важливим напрямом педагогічної діяльності І. Синиці було вивчення 

педагогічної майстерності учителя. Відповідно до здійсненого аналізу проблеми 

педагогічної майстерності учителя у психолого-педагогічних працях І. Синиці, 

виділених психологом складових педагогічної майстерності учителя, сутність 

педагогічної майстерності представлено у вигляді схеми (рис. 1).  

Доведено, що педагогічна майстерність вчителя є цілісною динамічною 

системою. Праця вчителя являє собою свідому доцільну діяльність щодо 

навчання, виховання і розвитку учнів. І. Синиця не лише теоретично обґрунтував 

сутність педагогічної майстерності вчителя, а й розділив її на складові 

«педагогічні мистецтва» й увів нову складову – педагогічний такт. 

У педагогічному спадку вченого категорія «педагогічний такт» часто 

вживана. Під педагогічним тактом Іван Омелянович розумів наявність  

у вчителя спеціальних професійних вмінь, що передбачають почуття міри, 

ненав’язливість, делікатність його у взаємовідносинах з учнями, уміння просто й 

переконливо викладати свої вимоги дітям, поважати їхню гідність, враховувати 

особливості особистості дитини у вирішенні конкретних педагогічних ситуацій 

тощо.  

Проаналізувавши праці з проблеми педагогічного такту, І. Синиця дійшов 

висновку, що визначення педагогічного такту і сфери вживання самого терміна в 

теорії і педагогічній практиці ґрунтується на трьох точках зору. Перша – 

педагогічний такт – це запровадження у взаємини з учнями загальнолюдського 

такту; друга – педагогічний такт – це психологічна властивість особистості 

вчителя, його характерологічна риса; третя – педагогічний такт – один з 

компонентів майстерності вчителя. 
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Рис. 1. Педагогічна майстерність вчителя (за І. Синицею) 
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У розділі схарактеризовані умови оволодіння педагогічним тактом 

вчителями, які визначив Іван Омелянович Синиця: знання вікових та 

індивідуальних особливостей учнів; знання основ моралі; уміння правильно 

обирати стиль спілкування з учнями, зберігаючи при цьому повагу, визнання, 

довіру, твердість, діловитість, серйозність; уміння показувати свою любов до 

дітей, спостерігати, розуміти «внутрішні пружини поведінки дітей», 

орієнтуватись в ситуації, обирати доцільний спосіб впливу на учня. 

Розкрито погляди І. Синиці на особливості прояву педагогічного такту 

вчителя у конфліктних ситуаціях. Доведено, що педагогічний такт психолог 

вважав не компромісом, послабленням вимогливості до учнів, спробою уникнути 

конфліктних ситуацій, а найважливішою передумовою неприпустимості 

загострення конфліктної ситуації. Він переконував, що усвідомлення причин 

виникнення конфліктів і успішне використання механізмів їх подолання можливі 

тільки при наявності в учителів відповідних особистісних якостей, знань і вмінь, 

педагогічного такту. 

Доведено, що І. Синиця розрізняв педагогічний такт і педагогічну тактику, 

вважаючи, що поняття «педагогічний такт» доцільно вживати щодо самої 

особистості вчителя, його характерологічних рис, ставлення до учнів, їхніх 

батьків, колег, а поняття «педагогічна тактика» вживати тоді, коли мова йде про 

активний запас засобів педагогічного впливу на учнів, про вміння користуватися 

ними у професійній діяльності. 

Отже, педагогічний такт, на думку психолога, повинен бути не просто 

структурним компонентом педагогічної культури, а її основою, яка спроможна 

регулювати всю систему складних взаємовідносин вчителя в освітньому 

середовищі і з навколишнім світом, а оволодіння педагогічним тактом має бути 

так само усвідомленим, як і оволодіння іншими знаннями та вміннями. 

У розділі розкрито погляди Івана Омеляновича Синиці на проблему 

культури мовлення, під якою він розумів всю мовну діяльність людини, словесну 

й несловесну поведінку в процесі спілкування. Вчений вважав, що культура 

мовлення як важлива складова частина загальної культури відображає не тільки 

рівень засвоєння мови, а й розумовий розвиток, вихованість людини, ставлення її 

до інших. Культура мовлення у такому розумінні постає як загальнопедагогічна 

проблема, як справа всієї педагогічної громадськості.  

Схарактеризовано умови вдосконалення культури мовлення вчителя: 

самоконтроль, створення для себе установки на оволодіння правильним 

літературним мовленням; досконале володіння мовленням; цілеспрямований 

добір мовних і мовленнєвих засобів; вміння бачити, відчувати навколишній світ у 

звуках, барвах, картинах і відтворювати своє бачення в слові; спрямованість, 

зверненість до учнів. Визначено основні ознаки культури мовлення вчителя за 

І. Синицею – змістовність, правильність і чистота, точність, логічність і 
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послідовність, багатство (різноманітність), доречність (доцільність), виразність і 

образність. 

І. Синиця розрізняв поняття «культура мови» і «культура мовлення». Під 

культурою мови він розумів не лише багатство словника, запас мовних засобів 

людини, знання орфоепії і орфографії, вимови, а й правильне користування цим 

запасом, дотримання всіх прийнятих норм. На думку вченого, культура мовлення – 

це не тільки граматична і правописна правильність, а й змістовність, виразність, 

точність, економічність, самостійність, переконливість, емоційність. 

І. Синиця у багатьох роботах аналізував проблему вдосконалення культури 

мовлення. Процес піднесення культури мовлення вчений розглядав з двох сторін: 

з одного боку, як систематичне і всебічне збагачення мовлення, а з другого, – 

вилучення з нього раніше набутого негативного досвіду. Іван Омелянович Синиця 

переконливо довів, що існує залежність між усним і писемним мовленням, і 

діапазон взаємовпливу між ними залежить від змісту матеріалу: чим складніший 

об’єкт мовлення, тим більшим і складнішим є цей взаємовплив.  

У розділі проаналізовано визначені психологом основні недоліки мовлення: 

неточність вживання слів, надмірна ситуативність, невправність у 

перефразуванні, напруженість, нерівномірний темп усного мовлення, стилістичні 

помилки, манірність, сюсюкання; вироблені І. Синицею конкретні психолого-

педагогічні і методичні рекомендації, які сприяють підвищенню рівня загальної 

мовленнєвої культури особистості. 

Доведено, що творчий доробок видатних українських педагогів, зокрема 

І. Синиці, може служити надійним підґрунтям розбудови національної системи 

освіти, оскільки розкриває найважливіші аспекти формування особистості 

вчителя, складові його професійної майстерності. У роботі детально 

схарактеризовано особливості використання спадщини педагога при викладанні 

курсів «Вступ до спеціальності», «Основи педагогічної майстерності», «Історія 

педагогіки», різноманітних спецкурсів педагогічного спрямування та 

позааудиторній роботі, зокрема конкурсів педагогічної майстерності. Так, лише в 

курсі «Основи педагогічної майстерності» ряд тем («Педагогічна майстерність та 

її значення для вдосконалення процесу навчання і виховання», «Культура 

педагогічного спілкування», «Мовлення вчителя у структурі його діяльності», 

«Способи комунікативного впливу», «Педагогічна техніка», «Майстерність 

учителя на уроці») вивчається переважно на працях А. Макаренка, 

В. Сухомлинського, І. Синиці. Зокрема пропонується розглянути поняття «такт», 

«педагогічний такт», визначити специфіку педагогічного такту, принципи 

педагогічного такту, тактику поведінки вчителя. Таким чином, в ході психолого-

педагогічної підготовки студенти на заняттях не тільки усвідомлюють 

предметний зміст дисциплін, а й формують індивідуальну модель особистості 

вчителя. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дає підстави для таких висновків:  

1. На основі ретроспективного аналізу педагогічної спадщини та науково-

педагогічної діяльності І. Синиці з’ясовано, що основними чинниками, які 

сприяли формуванню його педагогічних поглядів, були: знайомство з працями 

теоретиків експериментальної педагогіки, провідних вітчизняних педологів, 

психологів 20-х рр. ХХ ст., їх ідеями щодо ролі особистості вчителя в навчанні та 

вихованні молоді, складових його педагогічної майстерності; тривала 

двадцятип’ятирічна педагогічна діяльність в умовах зреформованої школи 30–50-

х рр. ХХ ст., зі стандартизацією та уніфікацією всіх сторін її життя спрямувала в 

подальшому майбутнього вченого на пошуки шляхів підвищення професійної 

майстерності вчителя як однієї з небагатьох можливостей гуманізації та 

оптимізації навчального процесу; робота в Науково-дослідному інституті 

психології, співпраця з такими визначними діячами як Г. Костюк та 

В. Сухомлинський. Враховуючи зміни у діяльності, визначено три головні етапи 

науково-педагогічної діяльності І. Синиці:  

І етап (1926–1932) – початок професійної діяльності викладачем в школі 

грамоти для дорослих; навчання у 1928–1932 рр. на мовно-літературному 

відділенні Вінницького інституту соціального виховання; 

ІІ етап (1932–1951) – у цей етап І. Синиця сформувався як зрілий педагог-

практик, організатор освіти. Педагог викладав українську мову та літературу в 

с. Корделівка Вінницької області, середній школі села Літки на Київщині, 

Київській школі № 70. На ці роки припадає участь у бойових діях на фронтах 

Великої вітчизняної війни, тяжке поранення;  

ІІІ етап (1951–1976) – робота І. Синиці в Науково-дослідному інституті 

психології, де він очолював відділи педагогічної психології та психології 

навчання, поява численних наукових та науково-популярних праць з педагогіки та 

психології, захист кандидатської (1954) та докторської (1968) дисертацій, 

присвячених психологічним аспектам формування писемного мовлення у дітей.  

Установлено, що кожний із етапів був зумовлений впливом переважно 

зовнішніх (політичних, суспільних) чинників, які змінювали життєві обставини 

ученого, а також особистісних причин: прагнення до освіти та самоосвіти, такі 

риси характеру як працездатність та вимогливість до себе. 

2. У ході дослідження з’ясовано, що суспільство в усі часи ставило перед 

учителем вимогу відповідати певному ідеалу, характеристики якого залежали від 

конкретних соціально-економічних умов. Відповідно, питання формування 

особистості вчителя, його здатність до професійної діяльності, складові 

педагогічної майстерності завжди були актуальні для громадськості. На основі 
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аналізу праць педагогів, психологів, громадських діячів періоду кінця ХІХ–80-х 

рр. ХХ ст., які так чи інакше впливали на формування поглядів І. Синиці, виділено 

такі етапи розвитку педагогічної думки щодо досліджуваної проблеми: І етап 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.); ІІ етап (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.); ІІІ етап 

(30-ті – середина 50-х рр. ХХ ст.); ІV етап (друга половина 50-х – 70-ті рр. ХХ ст.).  

Установлено, що важливим фактором, який зумовив звернення І. Синиці до 

досліджуваної проблеми, були освітні реформи кінця 50-х – початку 60-х рр., що 

спричинили повернення до кращих педагогічних традицій, які базувались на 

повазі до особистості дитини, увазі до неї, її індивідуальних особливостей.  

У вітчизняній педагогіці відбувався інтенсивний розвиток ідей стосовно 

педагогічної майстерності вчителя, формування творчої особистості педагога.  

Науково-теоретичний аналіз літературних джерел і досліджень, які 

присвячені проблемі особистості вчителя, складовим його педагогічної 

майстерності, дозволив сформулювати вимоги до його ідеалу в педагогічній думці 

60–70-х рр.: педагогічна любов, естетична культура, емоційність.  

Визначено категорійно-поняттєвий апарат дослідження, окреслено систему 

понять, які характеризують наукові узагальнення вітчизняної педагогічної думки 

50–80-х років ХХ ст. Теоретичний аналіз предмета дослідження дав змогу 

визначити професійно-значущі компоненти особистості вчителя, дати тлумачення 

найважливіших понять дослідження. Результатом проведеного аналізу стала 

структурна модель особистості вчителя, що базується на поняттях «вчитель», 

«педагогічна етика», «педагогічний такт», «педагогічна майстерність», «мовна 

культура». У розробку змістового наповнення означених понять вагомий внесок 

здійснили А. Макаренко, І. Синиця, В. Сухомлинський. 

3. У процесі системного аналізу проблеми особистості вчителя в творчій 

спадщині І. Синиці було узагальнено та систематизовано його погляди щодо 

складових професійної майстерності педагога, а саме: педагогічного такту, 

педагогічної етики, світогляду, ідейних переконань, знання предмета, 

організаторських здібностей, особистісних якостей, педагогічних здібностей, 

правильної поведінки педагога, індивідуального підходу до учнів, педагогічної 

техніки, культури мовлення. 

У педагогічній спадщині І. Синиці педагогічна майстерність вчителя є 

цілісною динамічною системою. Вивчення наявних друкованих праць педагога 

дає підстави твердити, що теоретично обґрунтувавши сутність педагогічної 

майстерності вчителя, Іван Омелянович розділив її на складові «педагогічні 

мистецтва» й увів нову складову – «педагогічний такт», який розкривав через 

поняття міри, дозування, спеціальних професійних вмінь: ненав’язливість, 

делікатність, вміння вчителя вибирати в кожному окремому випадку доцільні 

засоби впливу на дітей, уміння просто й переконливо розмовляти з вихованцями, 
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поважати їхню гідність, ставити розумні педагогічно обґрунтовані вимоги, вміння 

швидко й правильно прийняти рішення в конкретній педагогічній ситуації. 

У ході дослідження доведено, що Іван Омелянович Синиця неодмінною 

складовою педагогічної майстерності вчителя вважав «культуру мовлення». При 

цьому вчений розрізняв поняття «культура мови» і «культура мовлення». Під 

культурою мовлення учителя він розумів всю його мовну діяльність, словесну й 

несловесну та поведінку в процесі спілкування.  

4. У ході дослідження були сформульовані напрями творчого використання 

спадщини педагога щодо проблеми особистості вчителя та його професійної 

майстерності при викладанні курсів «Вступ до спеціальності», «Основи 

педагогічної майстерності», «Історія педагогіки», різноманітних спецкурсів 

педагогічного спрямування та в позааудиторній роботі, зокрема проведенні 

конкурсів педагогічної майстерності.  

Здійснений аналіз навчальних і робочих програм з курсу «Основи 

педагогічної майстерності» (Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

Рівненського державного гуманітарного університету), підручника та хрестоматії 

І. Зязюна «Педагогічна майстерність», методичних посібників Л. Ковальчук 

«Основи педагогічної майстерності», Г. Кособуцької «Основи педагогічної 

майстерності» дав змогу виокремити ті теми, при вивченні яких використовується 

педагогічна спадщина І. Синиці.  

Проведений аналіз практики роботи педагогічних навчальних закладів з 

формування особистості майбутнього вчителя та підготовки студентів до 

професійної діяльності засвідчив, що професіоналізм педагога вимірюється 

рівнем педагогічної етики, педагогічного такту, педагогічної майстерності, 

педагогічною технікою, високою мовною культурою. В умовах відродження 

національної школи, культури та самосвідомості народу саме вчитель як творча 

особистість здатний зробити педагогічний процес живим і багатогранним. 

Дисертаційне дослідження не вичерпує усіх аспектів науково-педагогічної 

діяльності І. Синиці. Подальшого вивчення потребує науково-організаційна 

діяльність психолога на посаді керівника лабораторії в Інституті психології, а 

також його громадсько-просвітницька робота. Актуальним і цікавим може бути 

порівняльний аналіз поглядів І. Синиці та його сучасників. 
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АНОТАЦІЇ 

Загородня А. А. Особистість учителя у педагогічній спадщині 

І. О. Синиці. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», Переяслав-Хмельницький, 2012.  

У дисертаційному дослідженні здійснено всебічний ретроспективний аналіз 

науково-педагогічної діяльності І.О. Синиці, з’ясовано основні чинники, які 

сприяли формуванню його особистості та педагогічного світогляду, системно 

проаналізований розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя в ХХ ст. крізь 

призму соціальних, економічних, політичних, правових та інших чинників 

суспільного розвитку. 

Проведений науковий системний аналіз проблеми особистості вчителя в 

творчій спадщині І.О. Синиці, систематизовано його ідеї щодо складових 

професійної майстерності педагога, а саме: педагогічного такту, педагогічної 

етики, поведінки педагога, особистісних якостей, світогляду, ідейних переконань, 

знання предмета, організаторських здібностей, педагогічних здібностей, 

індивідуального підходу до учнів, педагогічної техніки, культури мовлення. 

Ключові слова: культура мовлення вчителя, особистість вчителя, 

педагогічна майстерність, педагогічна етика, педагогічний такт. 

 

Загородняя А. А. Личность учителя в педагогическом наследии 

И. Е. Синицы. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
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по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – ГВУЗ 

«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени 

Григория Сковороды», Переяслав-Хмельницкий, 2012. 

В диссертационном исследовании осуществлен анализ научно-

педагогической деятельности И. Синицы в контексте развития педагогической 

науки Украины 50–80-х годов ХХ века, раскрыты содержание и важные 

направления научно-исследовательской деятельности педагога, особое внимание 

уделено вопросу формирования личности учителя в творческом наследии 

И. Синицы.  

На основании всестороннего ретроспективного анализа педагогической, 

научно-педагогической деятельности и творческого наследия Ивана 

Емельяновича Синицы, изучения трудов современных исследователей научной 

деятельности и жизненного пути педагога, архивных источников, 

монографических и диссертационных исследований были определены основные 

этапы развития его педагогических взглядов: І этап (1926–1932) – начало 

профессиональной деятельности, преподавание в школе грамотности для 

взрослых, обучение в Винницком институте социального воспитания; ІІ этап 

(1932–1951) – становление И. Синицы как зрелого педагога-практика, 

преподавание в сельских школах Винницкой области, с. Литки Киевской области 

и в г. Киеве, участие в боевых действиях; ІІІ этап (1951–1976) – становление 

И. Синицы как ведущего украинского педагога, психолога, публикация научных и 

научно-популярных трудов по проблеме личности учителя, его 

профессионального мастерства.   

Проведенное исследование доказывает, что в период 50–80-х годов в 

отечественной педагогике в связи с тенденцией демократизации и гуманизации 

процесса обучения и воспитания в школе происходило интенсивное развитие 

идей относительно педагогического мастерства учителя, формирования 

творческой личности педагога, совершенствование системы подготовки 

высококвалифицированных учительских кадров. Это было важным направлением 

педагогической деятельности И. Синицы. На основе анализа трудов педагога в 

диссертации доказано, что педагогическое мастерство учителя – это целостная 

динамическая система, а труд учителя – сознательная, целесообразная 

деятельность по обучению, воспитанию и развитию учащихся. В своих работах 

И. Синица обосновал сущность педагогического мастерства учителя и выделил 

его составляющие: мировоззрение учителя, его идейные убеждения; 

педагогическую этику; педагогический такт; знание предмета; профессиональные 

психолого-педагогических знания и умения; организаторские способности, 

личностные качества: авторитет, характер; индивидуальный подход к ученикам; 

объективность, мастерство оценивания; педагогическую технику. Важными 
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составляющими педагогического мастерства учителя психолог определял 

педагогические способности и владение педагогическим тактом. 

В диссертации охарактеризованы выделенные Иваном Емельяновичем 

Синицей условия овладения педагогическим тактом учителями: знание 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; знание основ морали; 

умение правильно выбирать стиль общения с учениками, сохраняя при этом 

уважение, признание, доверие, твердость, деловитость, серьезность; умение 

показывать свою любовь к детям, наблюдать, понимать внутренние причины 

поведения детей, ориентироваться в ситуации, выбирать целесообразный способ 

воздействия на ученика.  

Раскрыты взгляды И. Синицы на особенности проявления педагогического 

такта учителя в конфликтных ситуациях. Доказано, что педагогический такт 

психолог считал не компромиссом, ослаблением требовательности к ученикам, 

попыткой избежать конфликтных ситуаций, а важнейшей предпосылкой 

недопустимости обострения конфликтной ситуации. Он убеждал, что осознание 

причин возникновения конфликтов и успешное использование механизмов их 

преодоления возможны только при наличии у педагогов соответствующих 

личностных качеств, знаний и умений, педагогического такта.  

Проанализированы роботы Ивана Емельяновича Синицы, посвященные 

проблеме культуры речи педагога. Ученый выделил и обосновал такие пути ее 

совершенствования: самоконтроль, создание установки на овладение правильной 

литературной речью; совершенное владение речью; целенаправленный отбор 

языковых и речевых средств; умение видеть, чувствовать окружающий мир в 

звуках, красках, картинах и воспроизводить свое видение в слове; 

направленность, обращенность к учащимся. Определены основные признаки 

культуры речи учителя по И. Синице – содержательность, правильность и 

чистота, точность, логичность и последовательность, богатство, 

целесообразность, выразительность и образность.  

Результаты исследования показали, что для развития теоретических основ 

формирования личности учителя большое значение имеет исторический опыт, 

накопленный отечественной педагогикой в 1950–1980-е годы. Доказано, что 

творческое наследие выдающихся украинских педагогов, в частности Ивана 

Емельяновича Синицы, может служить надежной основой развития национальной 

системы образования. 

Ключевые слова: личность учителя, педагогическое мастерство, 

педагогический такт, культура речи учителя, педагогическая этика. 
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Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda," Pereyaslav-Khmelnitskiy, 

2012. 

In the dissertation research conducted comprehensive retrospective analysis of 

scientific and pedagogical activity of I.O. Tsynytsi. was found the key factors that 

contributed to the formation of his personality and teaching philosophy, systematically 

analyzed the development of ideas teaching excellence in the twentieth century through 

the prism of social, economic, political, legal and other factors of social development. 

Research conducted a systematic analysis of the problem the individual teacher in 

the creative legacy of I.O. Tsynytsi, systematized his ideas on the part of professional 

skill of the teacher, namely, pedagogical tact, ethics teaching, teacher behavior, 

personality traits, ideology, ideological beliefs, knowledge of the subject, organizational 

skills, pedagogical skills, individual approach to students, educational technology, 

culture, language. 

Keywords: culture speech of the teacher, teacher personality, teaching skills, 

teaching ethics, pedagogical tact. 
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