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THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF PEDAGOGICAL
CONDITIONS DUE TO TEACHERS' PROFESSIONAL GROWTH
У поданому матеріалі представлено аналіз дефініцій умова,
педагогічні умови, організаційно-педагогічні умови. Визначено
організаційно-педагогічні умови,
за яких відбувається процес неперервного професійного зростання вчителя, і виділено його етапи, які, будучи поєднані його
цілісністю, відрізняються метою,
змістом і методами. Доведено,
що професійне зростання педагог а є пр оцесо м якісних і
кількісних перетворень його професійного потенціалу, що обумовлені як внутрішніми, так і
зовнішніми умовами. Умови ж
розглянуто як елементи системи,
на яких базується педагогічний
процес та які забезпечують досягнення конкретної мети.
Ключові слова: умови, педагогічні умови, організаційно-педагогічні умови, неперервне професійне зростання.
Summary. It is presented in the
article an analysis of the definitions
condition, pedagogical conditions,
organizational and p edagogical
conditions. It is determined
organizational and p edagogical
conditions in the process of which
occurs continuous p rofessional
growth of the teacher. Its stages
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were underlined with its integrity,
are distinguish ed b y p urp ose,
content, and methods. It is proved
that professional growth of the
teachers is a process of qualitative
and quantitative transformations of
their p rofessio nal p rosp ects,
which h ave a result b oth b y
internal and external conditions
and by managed and unmanaged
factors as in fluencing the
specified requirements.
K ey words: condit ions,
p edagogical
conditions,
organizational and pedagogical
conditions,
continuous
professional growth.
Мета: здійснити теоретичний
аналіз педагогічних умов у контексті пр оцесу непер ер вног о
професійного зростання вчителів
у закладах вищої та неперервної
педагогічної освіти.
Постановка проблеми в заг а льному вигляді. Ж ит тя і
діяльність людей відбуваються в
умовах систематичних та епізодичних, випадкових та предметних, цілеспрямованих та нецілеспрямованих ситуацій, обставин,
дій, які спільно або відокремлено впливають на їх розвиток, у
тому числі і професійне зростання. Ефективність професійного
зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти
визначається відповідним комп-

лексом педагогічних та організаційно-педаг ог іч них умов.
Структура комплексу умов має
бути гнучкою, динамічною, розвиватись залежно від характеристик і складових процесу неперервного професійного зростання вчителя.
Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення низки наукових
праць свідчить про ємність понятійного базису дефініції умова,
яка знаходиться на перетині дослідницьких полів філософії, психології та педагогіки. Професійний розвиток педагога обумовлений внутрішніми і зовнішніми
умовами. Різні аспекти понять
умова, п едагогіч ні умо ви та
організаційно-педагогічні умови
розкриті в роботах В. Андрєєва,
Ю. Бабанського, В. Белікова, Р.
Гуревич, В. Загвязинського, М.
Звєрєвої, І. Зязюна, А. Дьоміна,
Н. Іпполітової, В. Клочко, М. Козяр, В. Монахова, А. Найна, І.
Підласого, О. Пєхоти, С. Рубінштейна, В. Сластьоніна, А. Хутор сь ко го, Л. Філіпп ова, Н.
Яковлевої. Так, А. Дьомін, В.
Лузан розглядають педагогічні
умови підг отовки фахівців у
ЗВО; Р. Гуревич, В. Клочко, М.
Козяр, В. Монахов – педагогічні
умови застосування інформаційних технологій у процесі навчання у закладах вищої освіти. Ю.
Бабанський визначає педагогічні
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умови як обставини або чинники, які визначають ефективність
функціонування педагогічної
системи. Л. Філіпова здійснила
заг аль н ий аналіз змі стовної
складової та змісту поняття педагогічні умови. Слід зауважити, що, використовуючи вказаний термін, науковці і практики
дотримуються доволі різних позицій щодо його трактування. Загалом педагогічні умови, що
впливають на процес неперервног о пр офесійног о зр остання
вчителів, потребують подальшого ґрунтовного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. У наукових
вислідах поняття умова трактується доволі розмаїто. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови даний
термін пояснюється як: необхідна обставина для здійснення
ч ого-небудь ;
о собливо сті
дійсності, за яких що-небудь
відбувається. У філософії дефініція умова тлумачиться як категорія, що відображає зв'язок
предмета і явищ тієї дійсності, у
якій цей предмет перебуває, та
без яких унем ожливлюєть ся
існування означеної дійсності.
Тобто умова - це компонент комплексу речей, їх станів та взаємодії, від наявності якого залежить існування явища. У педагогічній науці умовою називають
середовище або певні обставини, у яких перебувають предмети чи явища, без яких їх існування унеможливлюється (Сагач,
2019).
Дослідники
виділяють
цільові, організаційні, змістовносмислов і, динаміч ні, технологічні умови. До цільових належать: становлення інформаційног о суспіль ства, он овлення
його інформаційних потреб і тих
форм, які їх задовольняють; до
орг анізаційних – зміни щодо
організаційного контексту розвитку освітн ь ої системи.
Змістовно-складові умови поляг ають у фор муванні ідейносмислового контексту о світи;
динамічні – у накопиченні синергетичного потенціалу, що здатний протидіяти організаційній та
ідейно-смисловій ентропії. До
технологічних умов відносять
зростання інноваційного та технологічного характеру перетво-
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рень системи освіти (Закраєвська, 2014).
У педагогіці виділяють такі
ознаки поняття умова, як: сукупність взаємопов'язаних та
взаємообумовлених обст авин
процесу професійної діяльності;
поєднання об'єктивних можливостей змісту, форм, методів
спрямованих на вирішення завдань; єдність суб'єктивного й об'єктивного, внутрішнього і зовнішнього, сутності та явища; виявлення зв'язку предмета з явищами, без яких його існування
унеможливлюється; виконання
ролі правил щодо професійної
діяльності. Виходячи зі сказаного, умова є компонентом педагогічної системи (Андреев, 1996;
Найн, 1999; Шнейдер, 2006).
Найчастіше в дослідженнях з педагогіки науковці виділяють педагогічні умови і такий їх різновид, як організаційно-педагогічні
умови, що є компонентами системи неперервного професійного розвитку педагогів.
Уч ені вказують на знач ну
кількість педагогічних умов, які
відрізняються залежно від мети
та завдань конкретного дослідження, визначаючи їх як: чинники, які впливають на функціонування педагогічної системи, що
залежна від них; обставини, якими обумовлюються напрями розвитку педагогічного процесу; поєднання змісту, методів, форм,
прийомів і засобів педагогічної
діяльності; поєднання об'єктивних можливостей змістовної
складової навчання, методів та
засобів його організації, які дозволяють успішно вирішувати педагогічні завдання (Закраєвська,
2014). Так, психологи трактують
термін педагогічна умова як обставини, що прискорюють або,
навпаки, пригальмовують формування та розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, особистісних якостей. О. Братанич
під педагогічними умовами розуміє поєднання змістовної складової, методів, форм організації
та матеріальних можливостей
щодо здійснення педагогічного
процесу, що допомагає в успішному досягненні мети.
Н. Сенчина, вивчаючи педагогічні умови формування професійної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей у після-

дипломній освіті, педагогічними
умовами називає комплекс тих
засобів, які є ефективними щодо
формування професійної рефлексії педагога, та наявні в закладі післядипломної педагогічної
освіти. Серед них дослідниця виділяє наступні: орієнтація системи післядипломної педагогічної
освіти на формування у педагогів як фактора неперервного
професійного та особистісного
розвитку, педагогічної рефлексії
та на актуалізацію їхньої рефлективності; організація рефлексивного професійного середовища;
оновлення змістовної складової
післядипломної педагогічної освіти, запровадження активних
рефлексивних і діяльнісних технологій навчання; домінантна
роль рефлексивних практик педагогів у закладах післядипломної педагогічної освіти (Сенчина, 2018).
З аг алом одні дослідники
схильні до думки про те, що педагогічні умови є сукупністю засобів педагогічного впливу та
можливостей педагогічного середовища, як матеріальних так і
просторових, серед яких: зміст,
методи та організаційні форми
навчання і виховання; поєднання
об'єктивних можливостей змісту,
форм, методів та засобів середовища, як матеріальних так і
просторових, що спрямовуються на досягнення поставлених
завдань; об'єктивні можливості
педагогічного процесу. Інші ж
учні пов'язують педагогічні умови з конструюванням педагогічної системи, у якій ці умови виступають як один з компонентів,
а саме: компонент педагогічної
системи, який відображає сукупність внутрішніх і зовнішніх
елементів, які забезпечують її
функціонування та подальший
розвиток, тобто забезпечує розвиток особистісног о аспекту
суб'єктів освітнь ого пр оцесу
(внутрішні елементи) та чинить
позитивний вплив на реалізацію
процесуального аспекту системи
(зовнішні елементи); змістовна
характеристика одного з компонентів педаг ог іч ної системи,
яким вважаємо засоби, організаційні форми та змістовну складову навчання, а також характер
взаємодії між учителем і учнями. Певні категорії науковців дот-
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римуються думки про те, що педагогічні умови є планомірною
роботою стосовно уточнення закономірностей освітнього процесу, яка забезпечує можливість
перевірки результатів науковопедагогічного дослідження. При
цьому вказують на необхідність
послідовності умов, які перевіряються у межах гіпотези дослідження (Андреев, 1988; Зверева,
1987; Куприянов, 2001; Найн,
1995).
У контексті досліджуваної
проблематики педагогічні умови
можна визначити як елементи системи, на яких будується педагогічний процес та які забезпечують досягнення конкретної
мети; організаційно-педагогічні
умови – як комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених
компонентів, які забезпечують
неперервність професійного зростання педагога (Сагач, 2019).
Окремі ж дослідники розглядають їх як різновид педагогічних
умов. Визначаючи організаційнопедагогічні умови, за яких відбувається професійне зростання
вчителя у системі неперервної
освіти, слід виходити з позиції
того, що цей процес є цілісним,
системно організованим, таким,
який підпорядковується логіці
неперервної педагогічної освіти.
Озвучений підхід дозволяє виділити етапи названого процесу:
етап професійного самовизначення та розвитку під час навчання у ЗВО; етап професійного
вдосконалення та професійного
зростання під час післядипломної підготовки в ході підвищення кваліфікації. Визначений поділ
веде до р озгляду змістовних
складових процесу, адже будучи поєднаними його цілісністю,
етапи відр ізн яють ся метою,
змістом і методами.
Знаходячись на будь-якому
етапі своєї професійної діяльності, учитель не може вважати
себе повністю професійно сформованим. Знання, індивідуальний
досвід, професійні та духовні
цінності в поєднанні впливають
на професійне зростання, яке обумовлюється мірою активності,
спрямованої на вдосконалення.
Етап післядипломної підготовки
характеризується рівнем особистісного ставлення та становлення власної педагогічної позиції,
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орієнтацією на подолання труднощів і недоліків у професійній
підготовці у процесі підвищення
кваліфікації, яка спрямовується
на розвиток тих сторін професійної діяльності педагога, що
сприяють реалізації його особистісного та професійного потенціалу. На даному етапі відбувається інтеграція усіх складових
професійного зростання вчителя,
котрий має оволодіти здатністю
переосмислювати власний педагогічний досвід, включати у якісно інноваційні технології вже
засвоєні педагогічні дії (Сергеев, 1997; Сериков, 1994; Сериков, 1994). Підвищення кваліфікації покликане забезпечувати
оновлення і перетворення професійних установок педагогів,
поєднувати актуальні та стратегічні задачі. Сам зміст такого
процесу спрямовується на розвиток індивідуального стилю педагогічної діяльності. У такому
разі передбачається, крім набуття нових знань і розширення кругозору, сприйняття та засвоєння
нових педагогічних ідей. Стосовно ж організаційно-педагогічних
умов, що забезпечують неперервний професійний розвиток учителя, слід вказати на: створення
спеціально організованого середовища; особистість викладача,
котрий є спікером під час проведення навчальних занять і консультантом; процесуальний компонент підвищення кваліфікації;
змістовний компонент процесу
неперервної освіти в закладах
вищої та післядипломної педагогічної освіти.
Висновки та перспективи
подальших досліджень. Професійне зростання педагога є
процесом якісних і кількісних перетворень його професійного потенціалу, що обумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми умовами. Останні можна визначити
елементами системи, на яких базується педагогічний процес та
які забезпечують досягнення конкретної мети. В основі професійного розвитку педагога закладена детермінована активність
особистості, адже він пов'язаний
з перетвор еннями складових
професійного потенціалу, появою нових якостей на кожній
сходинці.
Перспективи подальших дос-

ліджень пов'язані з подальшим
аналізом педагогічних та організаційно-педагогічних умов і чинників неперервного професійного розвитку педагога у процесі
підвищення кваліфікації.
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