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Цілі, яких ми хочемо досягти  
 

 
Ми ставимо собі за мету, щоби по завершенні цього 

модуля педагог отримав або поліпшив компетенції, визначені 

нижче. 

 

1. Усвідомлення та оцінка першопричини педагогічного 

покликання як такої, а також необхідних умов для 

формування себе як вчителя, орієнтуючись на власну 

особистість та конкретну життєву історію. 

 

2. Ідентифікація та зрозуміння впливу історичного, 

соціального та культурного контекстів на католицьку / 

християнську школу, а також на нові компетенції та 

можливості вчителя, які сьогодні актуальні. 

 

Маючи такі цілі, ми пропонуємо розвивати наступні 

здібності, навички та форми ставлення… 

 

  Здатність до усвідомлення, самопізнання та емоційної 

саморегуляції. 

  Розвиток професійного підходу до виховання дітей, 

підлітків та молоді. 

  Навички виявлення, інтерпретації та розуміння 

контекстів. 

  Здатність до диференціації та сприйняття змін у 

парадигмах. 

  Відкрите ставлення до викликів середовища та здатність 

до постійного формування. 

  Здатність до кооперації та готовність розвиватися в 

команді. 
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  Здатність адаптуватися до змін та розвивати нові 

компетенції. 

  Позитивне ставлення до постійного особистого 

вдосконалення. 

  Розуміння структури і стратегії розвитку закладу освіти 

загалом та християнської освітньої інституції зокрема. 

  Володіння різними методами інтеграції педагогічного 

персоналу. 
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Представлення  

 

1.1. Вступ 

 

Для України є важливим наступний факт: зараз тут 

працює понад 400 000 вчителів, але щороку кількість 

педагогів у нашій державі знижується. Є багато причин, чому 

бути вчителем важко – навіть якщо не згадувати про те, що 

педагогічна діяльність переважно винагороджується 

недостатньо. Бажання виконувати цю роботу гідно та фахово 

вимагає  як від чоловіка, так і від жінки адекватного 

особистого формування. Якщо воно відбувається, це значно 

полегшує реалізацію педагогічного покликання. 

Ми, християнські педагоги, маємо добре знати наші 

сильні сторони та здібності, а не самі лише наші слабкості. 

Тому гідна реалізація особистого життєвого і професійного 

проекту — це реальна форма досягнення нашого особистого 

зростання. 

Коли ми говоримо про покликання вчителя, то говоримо 

передусім про християнського педагога. Спеціаліст у галузі 

освіти наполягає на своєму знанні та на своїй компетентності, 

на удосконаленні свого предмета і дидактики, на знанні 

предмета і того, як його викладати. Однак цього недостатньо. 

Ми називаємо педагогом “за покликанням” того, хто любить 

свою роботу та усвідомлює місію, яку виконує. Він захоплений 

тим, що робить. Мотивацією його діяльності є, серед іншого, 

можливість служити, бути, допомагати та співпрацювати, яку 

йому дає школа. Як заклад освіти, школа таким чином стає 

майстернею людяності й персоналізації – зокрема, через 

слухання, діалогування та досвід перебування у спільноті. 

Отож, видається необхідним, як сказав би Авраам Маслоу 

(психолог і соціолог, один із засновників гуманістичної 

психології), говорити про “самоактуалізовану людину” чи, 

інакше кажучи, про особу повністю людяну. Розуміючи так 

людську зрілість, варто почати з об’єктивного та позитивного 
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образу особистості педагога: це хтось, хто культивує глибокі 

міжособистісні стосунки. Хтось, хто зростає у особистому 

проекті. Знає, куди прямує, і як досягти цього процесуально, 

які стратегії використовувати, як їх реалізувати. Хтось, хто 

завжди діє з огляду на певну конкретну життєву ситуацію та 

ґрунтовний особистий аналіз. 

 

1.2. Педагог: автобіографічна розповідь і 

професійний вибір 

 

Погляд вчителя 

 
Якийсь князь мав трьох друзів: один був скульптором, 

другий – вченим-біологом, третій — вчителем. Одного дня 

князю закортіло дізнатися і порівняти їхні погляди на речі, 

тож він провів із друзями певний дослід. Князь зустрівся з 

кожним із них окремо у своєму саду біля маленького ставка, 

що був у центрі саду. Кожному він ставив одне і те ж 

питання, вказуючи на ставок: “Скажи мені, що найбільше 

привертає тут твою увагу?” 

Скульптор, перш ніж відповісти, обійшов ставок, 

оглядаючи красиво виліплений мармуровий мур, що його 

оточував. І відповів: “Мені подобається ставок, бо мур 

навколо дуже добре відшліфований”. 

Біолог швидко оглянув мур, і його погляд відразу ж 

зупинився на тому, що було у ставку: він довгий час 

споглядав воду та квіти лотоса, роздивлявся кольорових 

рибок, що плавали поміж водоростями, приглядався до 

комах, котрі рухалися на поверхні. Відповідь вченого була 

такою: “Найкраще, що є у цьому ставку — це життя, яке 

вирує у його водах”. 

Коли прийшла черга вчителя, він також оглянув мур і 

води ставка. А згодом відповів: “Мур є прекрасним. Ставок 

та життя, що вирує у ньому є, без сумніву, чимось 
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дивовижним. Але те, що мене найбільше вражає – це світло”. 

“Яке світло?”, – перепитав здивований князь. 

“Князю, – відповів учитель, – поглянь на цю гру світла і 

тіней, що походять від рельєфів муру: світло робить так, 

що твій ставок виглядає по-різному зранку, опівдні та 

ввечері. Зверни увагу на сонячні промені, що проникають аж 

до глибини ставка: все ясніє при їхньому контакті. А 

найважливіше те, що життя розвивається і 

трансформується у ставку завдяки світлу, що його 

освітлює. Завтра воно буде іншим, аніж сьогодні: 

неможливо передбачити, що ти завтра знайдеш у ньому, бо 

світло додає життю загадковості”. 

 
Цей модуль запрошує до усвідомлення потреби глибокого 

ставлення до “життєдайного світла” – тобто до загадковості 

нашого педагогічного покликання. І, окрім цього, пропонує 

процес зміни нашого погляду, аби зорієнтувати його на всю 

реальність учня і зробити цей погляд уважним до найглибших 

рівнів нашої та кожної іншої особистості. 

Говорити про педагога без уваги до конкретної особи, 

чоловіка чи жінки з адекватним власним формуванням, немає 

жодного сенсу. Якщо ми хочемо розвитку школи, то розвивати 

треба конкретних людей. Вірити у силу надії на гармонійний 

розвиток, котра зароджується і розвивається всередині нас 

самих. 

 
Особиста зрілість людини починається з об’єктивного та 

позитивного образу самої себе. Тобто з самооцінки та 

врівноваженої самоідентифікації як умови розвитку 

конструктивної особистості. Ключові питання, які слід 

формулювати, звучать так: яким / якою ти є, як тебе 

сприймають та яким / якою ти хотів / хотіла би бути? Також 

важливою є емоційна рівновага (“Як я себе почуваю?”). 
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Психологічна зрілість людини теж починається з 

визнання та сприйняття нею самої себе. Ця повага до себе є 

оцінкою своєї власної значимості та важливості, прийняттям 

відповідальності за себе і за ставлення до себе, а також за 

відносини з іншими людьми. Особи з позитивною 

самооцінкою та врівноваженою самоідентифікацією здатні 

доводити до кінця великі починання не лише у професійному 

плані, але й у сімейному та соціальному середовищі. 

Серед вчителів ми можемо побачити різні форми 

вираження низької самооцінки. Наприклад, коли вчитель 

часто висловлює занадто критичне та незадовільне ставлення, 

скаржиться. Коли життя педагога минає у надмірному страху 

помилитися, або коли спостерігається поведінка залежності 

від когось та від того, що про нього / неї скажуть. Також це 

простежується у вчителів, які страждають від сильного 

перфекціонізму, що провокує постійне невдоволення. І в тих 

педагогів, які займають позицію розчарування та агресивного 

ставлення чи, навпаки, позицію поразки, життєвого краху. 

Щоби дізнатися про те, якою важливою для педагога є 

самооцінка, ми можемо, наприклад зануритись у роздуми про 

нашу життєву “рентгенограму” чи схему, яка допоможе 

сформувати власну автобіографію. В її світлі ми швидко 

дійдемо певних висновків. Зокрема, виходячи з того, ким я 

себе вважаю, як себе оцінюю та наскільки поважаю, я буду 

позитивно чи негативно конструювати середовище навколо 

себе. Кожен педагог проектує свій внутрішній стан на ту 

ситуацію, у якій перебуває, та на учнів. І це важливо, бо так чи 

інакше учні сприймають вчителів як “модель”. Вчителі 

проектують риси власної особистості на педагогічну роботу, у 

ній знаходять оцінку та визнання власної самооцінки та її 

заперечення. Автобіографія вчителя могла би включати 

наступні пункти: 

 

 Як мене сприймають чоловік / жінка, діти, батьки, 

близькі, співробітники? 
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 Що вони кажуть про те, що я роблю? 

 Мої друзі та подруги, як вони мене сприймають? Що 

говорять про мене? Що кажуть про те, що я роблю? 

 Як власне я сприймаю себе як особистість? 

 Хто я і який я насправді? 

 Чи я можу вказати на відмінності, які знаходжу у тому, 

як сприймаю себе, і як мене сприймають інші? 

 Якщо би помріяти, яким / якою мені би хотілося бути? 

 Що мені заважає бути таким / такою, як я хочу? 
 

У світлі цих запитань та роздумів часто легше зрозуміти, 

якими ми є, як нас сприймають, якими ми хочемо стати. По 

мірі заглиблення у процес особистої формації стає зрозуміло, 

що для того, аби досягти бажаного, треба формуватися 

щодня. Самоповаги можна вчитися, і кожна особа спроможна 

це робити. Стрижень формування особи знаходиться у 

важливості цінувати, пізнавати та сприймати насамперед себе. 

Без цього виміру буде важко формувати щось позитивне з 

учнями школи і в команді колег; звідси по суті будуються і 

школи, і душпастирські осередки (парафіяльні освітні центри). 

Однак пізнати себе недостатньо, варто вміти 

контролювати себе. Одним із ключових елементів, про 

який слід пам’ятати при формуванні педагогічного колективу, 

є емоційний світ. Як учні, так і вчителі мають мати стійке 

формування у цій сфері. Якщо вчитель не володіє власною 

емоційною сферою і не може координувати групу, провести 

бесіду чи вирішити життєвий конфлікт, то інтелектуальний 

багаж не буде йому повноцінно служити. Вчитель має бути 

емоційно зрілим, щоб насправді присвятити себе завданню 

виховання. 

Серед визначень складових компетентності педагога, які 

наводять різні автори, відзначають особисті взаємини та 

емоційний самоконтроль. Це так  звані емоційні компетенції, 

котрі складають до 50% професійних навиків педагога. 

Petro
Підсвічування

Petro
Підсвічування

Petro
Підсвічування

Petro
Підсвічування

Petro
Підсвічування

Petro
Підсвічування

Petro
Підсвічування

Petro
Підсвічування
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Емоційні компетенції — це сукупність знань, 

здібностей, навичок та ставлень, необхідних для належного 

розуміння, вираження та контролю емоційних феноменів. 

Вони складаються з п’яти блоків: компетенції для життя та 

добробуту, емоційна свідомість, емоційний самоконтроль, 

емоційна автономія та соціальні компетенції. 

Р. Біскуера. “Емоційне виховання” (Міжунівер-

ситетський журнал про формування викладацького 

колективу, 2005, випуск 19 [13], c. 69). 

 
Отож, емоційні компетенції вчителя мають бути 

особливими, для чого є достатньо причин. 

 
 Педагогіка — це фах з емоційним “переопроміненням”. 

Тому емоційні ресурси, які потрібно розвивати, є значно 

більшими, аніж ті, що переважно потрібні для 

щоденного життя. 

 Непідготовленість до такого емоційного вираження 

провокує у вчителя більшу схильність до виснаження та 

емоційного вигорання, що призводить до втрати 

професіоналізму. Під емоційним вигоранням 

розуміється стресова відповідь на емоційні, стресові та 

міжособистісні фактори, що виникають на роботі; воно 

включає хронічну втому та непродуктивність. 

 Еволюція ролі вчителя, зокрема християнського 

вчителя, проходить через збільшення здатності до 

виховного зв’язку з учнями, здатності знаходити з ними 

спільну мову і розуміти їх у ефективний та приязний 

спосіб. 

 Виховний зв’язок, який вчителі встановлюють з учнями, 

є фундаментальним для навчання і пов’язаний з 

емоційними здібностями вчителя. 

 

Мова йде про те, щоб ми формувалися як педагоги, 

здобуваючи та розвиваючи емоційні компетенції, що впливає 

Petro
Підсвічування
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на зв’язок між учителем та учнями та на емоційну діяльність 

класу. Це супровідна й обов’язкова виховна модель, що 

базується на значимих відносинах. Урок — це простий та 

найбільш придатний простір для відкритого виховання у 

профільних вимірах світорозуміння. Він передбачає повне 

особисте формування, соціальні та духовні компетенції, а 

також якості, компетенції та знаряддя, визначені як 

пріоритетні у виховному проекті. Ми говоримо про зміну 

виховного портрету вчителя, що полягає у гармонійному 

поєднанні одних освітніх принципів з іншими шляхом 

ґрунтовного аналізу та переосмислення. 

 

 

Робочі та професійні аспекти 

 

Команда вчителів покликана зважати на складну 

реальність — робочу та професійну — всіх членів команди. Але 

ніколи не забувати про те, що є найсуттєвішим у їхній 

діяльності, тобто про освітні потреби молоді. 
 

На особистість (рівень 1) учителя впливають різні 

робочі та професійні аспекти (рівень 2). Вони стосуються 

різних потреб (рівень 3), які має задовольняти людина для 

того, щоб повністю реалізовувати себе. Між цими трьома 

рівнями встановлюється ціла низка взаємозв’язків. 

 

 

 

Поєд-

нати… 

передати  

 

 

… з … 

полегшити, інтегрувати 

навчати експериментувати 

співіснувати спілкуватися 

контролювати полегшити самостійну 

діяльність 

учитель-учень учитель-учень-група 

відтворювати поєднувати 

ставити оцінку аналізувати, поліпшувати 
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 По-перше, йдеться не про протилежні, а про 

взаємодоповнюючі рівні. Тому педагог має пам’ятати 

про всі три рівні. 

 Кожен цей рівень, якщо його розглядати окремо, вказує 

на стан реалізації особи. Кожен з цих трьох рівнів може 

бути досягнутий з певною незалежністю від двох інших. 

Тобто, вони не обумовлюються взаємно, але можуть 

впливати одне на одного. 

 Наприклад, учитель, який отримує добру винагороду, 

має стимул для поглиблення і розвитку професійної 

компетентності чи навіть для того, щоби не 

заощаджувати (але це необов’язково) час, якого 

вимагають потреби учнів. А вчитель, який є добрим 

професіоналом, легше може відкритися на потребу 

аналізу своєї діяльності, позитивне сприйняття або 

критику з боку учнів і навіть на заохочення до 

інтелектуального збагачення тощо. 

 З іншого боку, педагог із низькою оплатою праці може 

бути, попри все, хорошим професіоналом і / чи 

відчувати себе професійно реалізованим та відкритим до 

подальшого розвитку. 

 
Обрати, свідомо чи несвідомо, один із трьох рівнів, 

виключивши інші з практичного життя, було би шляхом до 

глибокого збідніння власної особистості – це окрім шкоди, що 

завдається тим, на кого зорієнтована наша виховна робота. 

Але й реалізувати однаковою мірою всі три рівні також 

неможливо. Хоча всі три рівні відносяться до різних (але не 

протилежних) цінностей, цілком нормальним є те, що інколи 

такі цінності вступають у конфлікт. Тоді людина неминуче 

постає перед потребою обрати одну цінність, ставлячи, у цьому 

випадку, інший чи інші рівні нижче. 

Якщо я хочу уникнути постійного конфлікту всередині 

моєї власної особистості – що відповідає зламаній особистості 

– то я маю сприйняти перспективу одного з трьох рівнів і 
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заповнити, виходячи з цього, два інші рівні. Іншими словами, 

я маю встановити ієрархію цінностей у такий спосіб, щоб у разі 

конфлікту я міг / могла розпізнати цінності, які задіяні в цій 

ситуації, та обрати відповідний рівень згідно з попередньо 

визначеною ієрархією. 

У той же час перед учителем стоїть завдання 

структурувати свою особистість, виходячи з професійних 

цінностей, побудувати на їхній основі перспективу діяльності, 

знання, буття. Лише в міру того, як учитель сприйматиме це 

завдання і рухатиметься у напрямку, на який вказують 

цінності (потреби учнів незалежно від вчителів чи освіти), ми 

зможемо говорити про справжнього педагога, а не лише про 

абстрактного “професіонала” чи “працівника освіти”. Це не 

означає, що у якомусь із його прав на інших рівнях буде 

відмовлено. 

 

Проект життя 

 

Зростання і розвиток відбуватимуться значно легше, якщо 

у нас буде власний життєвий проект. Треба виходити з 

того, якими ми є, з усіма нашими слабкостями та нашими 

сильними сторонами, щоб зменшити  перші та збільшити 

другі. Саме для цього, якщо говорити методологічно, 

найкращим шляхом є проект – програма дій, що значною 

мірою охоплює різні сфери та аспекти людської особистості. 

Бути християнським педагогом означає розвиватися 

гармонійно, не розділяючи різні виміри своєї особистості. 

Образ педагога-християнина вимагає певних якостей для 

здійснення спільної місії християнського виховання, які мають 

бути предметом формування. У християнському підході до 

виховання не дивно, що його розуміння розширюється у двох 

напрямах: від однини до множини (від “самотнього педагога” 

до “спільноти школи”) і від єдиної моделі діяльності до 

багатосторонньої моделі, де є різні підходи щодо виховання 

різних дітей. Образ того, хто приймає завдання 
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християнського підходу до освіти та виховання у школі, 

збагачується новими вимірами. Це духовне оновлення, 

культурна підготовка, нові виховні й соціальні компетенції. 

Йдеться про визнання вищості життя над роботою, особистих 

взаємин над діловими відносинами, сердечного ставлення над 

диктаторським – при усвідомленні того, що християнське 

освітнє середовище будується завдяки багатству осіб, які до 

нього входять. 

Мотивація християнської місії виховання дітей і молоді 

коріниться також у ясному та твердому виборі віри. 

Апостольське покликання вчителя — це, водночас, і 

християнське милосердя, і педагогічні здібності, і креативність 

та компетентність, і дія та роздуми... Все це необхідне у житті 

християнського педагога. Це не методи і плани виховують та 

євангелізують, але апостольство, що завжди народжується з 

особистого вибору й підходу педагога. Свідчити Євангеліє 

прикладом власного життя, знаходити способи робити це 

щиро і через засоби виховання, особистий підхід і життєву 

позицію – це видається чи не найкращим шляхом для 

допомоги молоді у її зростанні. Той, хто через власне життя і 

свідчення християнських цінностей виявляє творчу любов до 

дітей, може вважатися “прикладом життя” та гідно зватися 

християнським вчителем. 

 

1.3. Педагог у контексті власної історії 

 

Виховувати(ся) для змін 

 
Яким має бути образ християнського педагога у 

суспільстві, якщо він хоче бути вірним цінностям Євангелія та 

потребам своїх сучасників? Чи, іншими словами, чого 

очікують і чого мають очікувати суспільство та Церква від 

християнського педагога сьогодні? 
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Завдання педагога і власне виховної роботи щораз більше 

зазнають впливу з боку суспільства, в якому ми 

живемо. Якщо раніше формальна освіта мала підтримку – 

більш тактичну, аніж відкриту — сімейного та соціального 

середовищ чи, принаймні, завдання школи не піддавалися 

обговоренню з боку цих середовищ, то сьогодні більш звична 

ситуація, коли освітній заклад є лише одним із просторів 

розвитку та виховання. При цьому не факт, що він є 

найважливішим і що має найбільший вплив на комплексне 

формування особи. 

Отже, досвід підказує, що… 

 

 Наше суспільство сьогодні має “неінституційних 

вихователів”, які мають великий вплив на молодь 

(прикладами цього є відносини й спілкування 

у соціальних мережах чи певні особи громадського 

життя). 

 Школа — це особливий соціальний простір, що отримує 

запити, непропорційні своїм ресурсам (усі вимагають від 

учителя негайних відповідей). На цьому особливо 

акцентується увага у часи економічних змін та криз 

цінностей. 

 Професія педагога (вчителя, вихователя, викладача) 

неоднаково сприймалася суспільством у різні епохи. 

Сьогодні у певних контекстах ця професія не є дуже 

престижною. Трапляється, що серед тих, які її обрали, 

існує дискомфорт. І ще більший дискомфорт виникає, 

коли вони йдуть проти певних домінантних поглядів, не 

згідних з їхньою християнською ідентичністю. 

 Визнання гідності професії суспільством відбувається 

тоді, коли професіонал перетворюється на справжнього 

педагога, його авторитет і компетенції визнаються. В той 

же час вчитель покликаний до смиренного визнання 

своїх обмежень та відмови від безпідставного 

використання бюрократичної влади. 
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 Найважливіше у виховному завданні — передавання 

цінностей, що, врешті-решт, здійснюється через приклад 

та емпатію. Адже недостатньо утвердити цінності 

теоретично. Треба оцінити навички, поведінку та 

ставлення в усій шкільній спільноті, щоб побачити, які 

цінності у ній наявні насправді. 

 

Треба пам’ятати, що перед фактором змін учителі не 

мають: 

 

 блокувати зміни заборонами; 

 повертатися назад у пошуках відповідей, які діяли 

колись; 

 надмірно спрощувати, що зводиться до бажання знайти 

швидкі й поверхові рішення. 

 
Виклики 

суспільства 
 Виклики освіти 

 Багатогранне і 
складне суспільство. 
Зміни в   Зміни в 

освіті 
 

Зміни в освіті 
 
 

 

Потребує християн  Праця християнського 
педагога 

   

Християни 
покликані 

не відкидати світ, 
а сприймати його 
і трансформувати 

 *Особистий синтез: 
шкала цінностей і вибір 

віри  
*Постійне формування 
*Християнський підхід 
до роботи у середовищі 

мирян 

 
Необхідно виховувати(ся) для змін, готуючись до 

майбутнього. Виховання в напрямку готовності до змін – це 

підготовка особистостей з твердими та суттєвими цінностями і, 

водночас, критичним ставленням, відкритих до діалогу. Треба 

менше вдаватися до подання старих закритих формул та 
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визначень і більше зосереджуватися на пошуках нових і дієвих 

формулювань. 

 

Значимість і справедливість перед викликами 

 

Щоб дати відповідь на питання, які починають цей розділ, 

потрібно зрозуміти про значимість (виховна діяльність має 

соціальний вплив) та справедливість (виховна діяльність має 

суто людяні принципи) нашого освітнього проекту. Деякі 

виклики / проблеми, які ми можемо представити, визначені 

далі. 

 

 Відкинути авторитаризм. Перебуваючи у кризі 

авторитету сім’ї, суспільство може вимагати від школи 

“авторитарні нормативи”, які певною мірою мають 

замінити сімейні та соціальні функції для молоді. 

Значною мірою втрата авторитету освіти пов’язана з 

браком вимог до самодисципліни, чому треба 

протиставляти навчання через зусилля, добре 

виконання завдань, почуття обов’язку тощо, але також 

через діалог, повагу і демократичний стиль виховних 

відносин, що лежать в основі християнського стилю 

виховання. 

 Опір елітаризму. Суспільство вимагає від закладів 

освіти щораз більших професійних компетенцій, кращих 

академічних результатів. Деякі школи, коледжі та виші 

вважаються більш престижними саме з цих причин. 

Відбір та елітаризм (економічний, інтелектуальний) – 

потужна сила, але чи християнським є підхід, який 

відсіює та дискримінує? Звідси може виникати й опір 

християнській концепції освіти, якщо вона реалізується 

саме так. 

 Педагог як людина-орієнтир. Важливо відновити роль 

учителя як життєвого орієнтиру. Це не означає, що 

треба обтяжити вчителя вимогами, які приведуть до 
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недосяжного (і небажаного) ідеалу. Мова йде про те, що 

сучасне суспільство очікує від педагога також і 

виконання відповідального завдання соціалізації дітей, 

підлітків, молоді. В цьому процесі вчитель покликаний 

бути моделлю, з якої учні зможуть брати приклад. 

 Переосмислити ідеали. Християнське освітнє 

середовище має наново осмислити педагогічні ідеали 

щодо того, що виховання справді може змінювати 

суспільство на краще. Можливо, нині ми не йдемо 

шляхом виховання на ґрунті цінностей, а більше шляхом 

конкурентоспроможності та “професіоналізації”, 

відкидаючи етичні інновації. Однак школа все ж певним 

чином обдаровує суспільство — і не йдеться лише про 

задоволення типового попиту. Адже в мікрокосмосі 

класу серед учнів вже може створюватися інша 

(та краща) реальна суспільна модель. 

 
Будь-яка учительська спільнота не може сформуватися 

без спільного ставлення до конкретного контексту діяльності. І 

цей контекст має бути передусім виховним. Якщо вчителі 

ігнорують його, то навчання піддається небезпеці 

перетворитися радше на інструктаж. Тож школа має 

аналізувати та “оцінювати” все те, що вона проголошує 

через свою діяльність. Тому треба поставити питання про те, 

чи виховні структури, організація навчання та навчальний 

план поширюють добрі й ціннісні тенденції. Варто теж 

створювати стратегії для того, щоб християнський педагог міг 

своїм прикладом надихати учнів і колег на відкриту освіту та 

євангелізацію (окрім звичного здобування знань і навичок). 

Сьогодні ми констатуємо, що сучасні суспільні тенденції, 

які впливають на молодь, можна поділити на чотири блоки. У 

цих чотирьох блоках ми подаємо виклики для освіти, 

проаналізовані на ґрунті цінностей, характерних для 

християнського освітнього середовища. 
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Масовість, представлена: Це вимагає від нас особистісної 
орієнтації: 

 

 втратою критичного відчуття; 
 стереотипними взаєминами з 

подібними собі; 
 залежністю від ідолів та 

міфів;  
 відсутністю особистого 

проекту життя; 
 безумовним “так” навіть 

деструктивному впливу моди 
та певних неоднозначних 
суспільних тенденцій. 

 

 усвідомити, що кожен із нас 
має відповідальність за свої дії 
та є протагоністом свого 
виховання та розвитку; 

 визнати, що культивування 
свого критичного відчуття – 
це важливо; 

 спрямовувати орієнтацію 
взаємин на глибші рівні 
особистості; 

 здійснювати підживлення 
зацікавленості у життєвих 
пошуках; 

 проектувати власну 
ідентичність на життєвий 
проект. 
 

 
Крайній індивідуалізм, що 

виявляється у: 

Це вимагає від нас виховувати 
для суспільства у:  

 

 відсутності солідарності; 
 плануванні власного життя не 

зважаючи на інших чи 
сприймаючи інших за 
конкурентів; 

 систематичній недовірі до 
інших, суб’єктивізмі; 

 звернення до 
“самоутвердження” для 
виправдання будь-якого 
егоїстичного вибору. 

 

 спільному життєвому проекті, 
де кожен учиться 
реалізовувати себе у 
солідарності з іншими; 

 у суспільному здоровому 
глузді; 

 у базових суспільних 
ставленнях (служінні, 
сприйнятті); 

 навчанні розділяти з іншими 
те, що маєш. 
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Споживацтво проявляється у:  
 

Вимагає від нас “виховувати у 
глибині”: 

 

 нагромадженні благ; 
 гедонізмі; 
 легковажності та нездатності 

до роздумів; 
 психоемоційній “розсіяності” 

та голоді до постійних 
сенсацій аж до відмови від 
релігії чи перетворення її на 
залежність від “магічних сил”, 
що часто є плодом діяльності 
людської психіки, але 
створюють ризики стати 
справжньою духовною 
загрозою для особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 відкривати приховані 
можливості людини і, 
водночас, її обмеження; 

 полегшити доступ до ядра 
особистості – туди, де людина 
відкривається Богу; 

 виховувати на досвіді людини 
без постійного прагнення 
отримання чогось взамін, на 
співпраці з Господом; 

 виховувати у здатності 
роздумувати для того, щоб 
уміти читати значно глибше 
поверхових виявів для 
пізнання самої суті; 

 підготувати до зрілої молитви 
і здобування чеснот, на які 
вона спирається: внутрішній 
спокій, усамітнення, свобода 
від матеріальних речей, 
скромність, смиренність, 
відкритість. 

Байдужість проявляється у:  
 

Вимагає від нас виховувати 
рішучість: 

 

 незацікавленості тим, що 
прямо “не стосується”; 

 показовому невтручанні у 
справи інших; 

 втечі від труднощів; 
 пасивному зреченні 

реальності чи в історичному 
фаталізмі; 

 свідомому відкиданні 
християнських ідеалів. 

 

 спонукати усвідомлення 
протагонізму, яким володіє 
кожна людина у боротьбі за 
більш справедливий світ; 

 підживлювати здатність 
приймати рішення, які 
стосуються справжніх 
цінностей життя та 
орієнтують на солідарність із 
найбільш вбогими. 
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1.4. Постійне формування 
 

Мотиви постійного формування 

 

Безперервне чи постійне формування (формація) – це постійне 

відкрите ставлення до змін. Воно дозволяє розпізнавати те, що 

найбільш необхідне для освітнього розвитку дітей і молоді, особливо 

найбільш потребуючих. 

 
Вчитель покликаний бути також і учнем. Ми не можемо 

бути лише виконавцями навчальних програм чи вказівок із 

методичних матеріалів. Той, хто діятиме у такий спосіб, 

швидко перетвориться на простого наглядача. Педагог, який 

не спостерігає за виховним процесом, що генерується у його 

середовищі (класі, закладі, групі, культурі), не матиме 

можливості виявити помилки, а отже і виправити їх. Він не 

усвідомлюватиме причини “блоків” у навчанні, котрі у 

більшості випадків роблять неможливим формування. Не 

зможе виявляти причини незацікавленості певних учнів тощо. 

Ті педагоги, які роздумують над освітнім процесом, у який 

вони залучені (через класний журнал, спостереження, особисті 

роздуми чи роздуми у групі, оцінювання учнями чи зовнішнє 

оцінювання, діалог з учнями тощо), зможуть змінити на краще 

і себе, і сам процес освіти. 

Постійне формування – це добрий засіб для наближення 

членів педагогічного колективу до моделі ерудованого 

вчителя, спостережливого та креативного, здатного відповісти 

на складну виховну реальність та ефективно комунікувати з 

усіма учнями. Але це лише засіб, хоча й доступний кожному 

(звісно, не всі його досягають), проте він не достатньо 

потужний для впровадження змін, якщо не відбувається 

трансформація педагогічної свідомості. Недостатньо просто 

адаптуватися до якихось вимог, їх треба впевнено втілювати у 

реальність. 
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Виходячи зі згаданого вище, ті, хто вважає себе 

педагогами, мають жити у єдності зі світом учнів та у єдності 

з людьми, які творять цей світ. Педагогічна діяльність, якщо 

вона спричинена безвихіддю (що трапляється у школах), 

перетворюється на суто академічну та навчальну роботу. Якщо 

виховний процес відбувається у школі, то треба пам’ятати, що 

він має соціально проектуватися на кожного учня і бути 

додатковим ресурсом його творчої трансформації. Так, 

вчитель, який виконує свою роботу, має усвідомлювати в ній 

свою функцію. Але контекст його праці – це виховний чинник, 

тому педагог або включається у нього, або залишається за його 

межами. Однак, яка мотивація важлива для того, аби 

здійснювати також і виховну діяльність? 

 

 Особиста гармонія як відповідь на бажання реалізації 

та особистого зростання. Ми постійно відчуваємо себе 

недовершеними. З іншого боку, життя з його 

проблемами та постійними змінами не зупиняється. 

Педагогічна наука (як і решта наук) живиться з цієї 

атмосфери пошуку та постійного вдосконалення. 

Покликання вчителя спонукає нас не залишатися поза 

цим процесом. 

 Якість і обов’язок справедливості. Ми намагаємося 

віддати все найкраще, що маємо. Формуючи себе, ми 

покращуємо своє ставлення до задоволення потреб 

учнів, які очікують від нас постійного вдосконалення. 

 Євангельські чесноти та пошук істини. Ми є 

християнськими педагогами – і вже тому покликані 

втілювати Божу педагогіку. 

 Потреба інкультурації як наслідок усього 

вищезгаданого. Чим краще ми знатимемо відповіді на 

сучасні зміни в суспільстві, тим краще виконуватимемо 

наше виховне служіння й педагогічну діяльність. 

 Новаторський дух, який підштовхує нас до креативності 

та педагогічного дослідження. 
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 Християнська педагогічна традиція. Формування 

талановитих педагогів було прагненням багатьох 

праведників Церкви. Це святі Джованні Боско, Іван-

Батист де ля Саль, Ангеліна Мерічі, блаженна Йосафата 

Гордaшевська, слуги Божі Митрополит Андрей 

Шептицький і отець Кирило Селецький та інші. 

 Розвиток нашого професійного покликання. Розуміємо 

виховне покликання як щось динамічне, що у міру 

нашого становлення дозріває всередині нас як 

особистостей. 

 Професійне чуття – це для того, щоб ми могли 

адаптуватися до наукових, технологічних та соціальних 

змін, які впливають на наші педагогічні методи. 

 

Місце зростання вчителя — команда 

 

Якщо ми ставимо питання про постійне формування 

вчителя тільки з позиції участі в курсах чи майстер-класах, то 

стикаємося з типовим випадком, коли той все вивчає, а потім 

лише зберігає вивчене у скрині спогадів. Такий вчитель може 

потрапити у ситуацію, коли він не може втілити на практиці 

вивчене. Натомість постійне місце зростання педагога — це 

команда, де він розвивається разом зі своїми колегами. Під 

яким кутом зору ми б не дивилися, все одно очевидно, що 

концентрація виключно на власній особі та відмова від 

інтеграції у команду, частиною якої ми є — це втрата енергії, 

якщо нашою метою є розвиток процесу освіти, а не лише 

удосконалення індивіда. 

Заклад освіти або навчальний центр – це функціональна 

одиниця. Всім нам відомо, що комунікація ґрунтується на 

спільному досвіді. Якщо йдеться про постійне формування, то 

ми повинні розуміти, що це стосується не лише вчителя, але й 

групи (команди) вчителів. Робота в команді та координація 

між різними групами є фундаментальною для формування та 

реформування процесу освіти. 
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В той же час ми не відкидаємо особисте формування. Але 

це формування має відбуватися в рамках глобального 

освітнього проекту. Воно також має бути потрібним та 

здійснюватися в контексті стратегії закладу, в якому вчитель 

здійснює свою роботу. Саме команда виступає підтримкою та 

рушієм роботи. Підсумовуючи, жодної лінії формування 

(особисте чи в команді) не слід відкидати, але варто 

налагоджувати гармонійну взаємодію між ними. 

Формування команди має великий вплив на інші важливі 

моменти вчительської діяльності: це міждисциплінарна 

робота, планування, виконання різних завдань, розробка 

виховного проекту, заміна владних відносин на співпрацю, 

спільне оцінювання тощо. 

 

1.5. Особистість педагога та його життєвий 

проект 

 

Нові педагогічні зміни вимагають розробки у процесі 

навчання нових форм взаємодії вчитель-учень у контексті 

різноманітності в класах. Отже, в таких випадках вчительський 

колектив більше, ніж будь-коли, має виконувати свою виховну 

функцію. В її основі мають бути готовність прийняти цей 

виклик, лідерство у процесі освіти та роздуми над власною 

практикою. Її оновлені функції не варто здійснювати на 

самоті, якщо педагог не хоче зазнати поразки. Така зміна 

вчительської парадигми може відобразитися у наступній 

таблиці: 

 
ПОШИРЕНА РАНІШЕ 

МОДЕЛЬ 
ОНОВЛЕНА МОДЕЛЬ 

Учитель як наставник / 
наглядач 

Учитель як посередник у навчанні 
та супровідник 

Наголос на викладанні Наголос на цілісному процесі 
освіти 

“Відокремлений” вчитель Робота в команді 

 



 

27 
Модуль 1 – Особистий рівень   

Застосовує готові дидактичні 
ресурси 

Розробляє власні дидактичні 
ресурси 

Односторонньо направлена 
дидактика (пояснення) 

Двосторонньо направлена 
дидактика (дослідження) 

Відповіді та відгадки як основа 
навчання 

Використовує пошук та запитання 
як джерело навчання 

Мала самостійність учня 
Спонукає до відповідальності, 
креативності та інноваційності 

учня 

 

Християнські вчителі покликані взяти за орієнтир профіль, 

відповідний для християнського педагогічного середовища. В рамках 

плану формування образ і профіль християнського вчителя 

можна описати так (див. нижче)  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 

Перебуває у прямій залежності від адміністрації закладу чи 
відповідальних за той етап, на якому педагогічний колектив 
(команда вчителів) здійснює своє завдання. На робочому рівні він 
залежить від керівництва закладу. 

МІСІЯ 

Розвивати свої освітні функції та компетенції через 
вдосконалення навчальної програми та планів, що безпосередньо 
пов’язані з учнями. Вчителі, які в такий спосіб впливають на 
розвиток загального формування учнів за допомогою особистого та 
спільного контролю, діють у координації з усією педагогічною 
командою та у прямому зв’язку з сім’ями учнями. 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ 

 Долучатися до виховного (педагогічного) й освітнього проекту 
закладу. 

 Конкретизувати та розробляти програму для різних груп учнів, з 
якими взаємодіє вчитель, у послідовній манері та у 
відповідності до чинного законодавства. 

 Застосовувати та розробляти різні шкільні плани та програми в 
рамках своєї педагогічної діяльності. 

 Приділяти більшу увагу учням, які переживають певні труднощі 
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навчального, життєвого, сімейного плану. 

 Поширювати виховні взаємини з учнями також і за межами 
школи, що відповідає християнському стилю виховання. 

 Працювати у команді з іншими педагогічними працівниками 
школи, підтримувати з ними особисті та професійні зв’язки. 

 Брати участь у реалізації, розробці, дотриманні та оцінюванні 
виховного й освітнього проекту закладу спільно з іншими 
педагогами та духівниками. 

ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГА 

ОСВІТА 
Ступінь, що відповідає особливостям дисциплін, котрі викладає 

педагог, і етапу чи етапам, у межах яких відбувається його 
діяльність. 

ЗНАННЯ ТА ДОСВІД 
Базове формування в ключі християнського виховного 

середовища. 
Практика християнської віри, сприйняття життя через призму 

цінностей Євангелія. 
Прийняття та знання базових аспектів християнського 

виховання (зокрема, виховної системи св. Джованні Боско). 
Небайдужість до адресатів виховання та їхніх труднощів. 

Базове педагогічне формування (процеси викладання-
навчання, увага до різноманітності, співпраця). 

Попередній досвід педагога (не обов’язково у середовищі 
школи). 

КОМПЕТЕНЦІЇ 
Знання 
Наукова й особиста компетенція: пов’язана зі знанням себе 

самого та управлінням собою як у сфері виховання, так і в інших 
сферах, предметах та навчальних модулях. 

Знати, як бути 
Внутрішньо особистісна та міжособистісна компетенція: 

стосується самої форми життя особи та форми доброго ставлення до 
інших через особисті здібності, супровід та свідчення цінностей. 

Знати, що робити 
Дидактична компетенція: концентрується на викладанні, 

приділяючи увагу цілісному процесу освіти та управлінню ним. Ця 
компетентність виявляється у створенні програм, спеціальних 
галузевих дидактичних методах, предметах та модулях, увазі до 
різноманітності, супроводі класу, ресурсах, дидактичних матеріалах 
та оцінюванні учнів. 

Організаційна та управлінська компетенція: стосується 
організованості у роботі. Пов’язана з регламентом, плануванням, 
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Заклад освіти очікує, що вчитель буде в ньому активним 

учасником педагогічної команди. А ідеями та роботою, 

адаптованими до сучасності, спонукатиме до педагогічної 

реновації. 

 
Яким покликаний бути вчитель? 

Сім практичних дороговказів 

 
Виходячи з усього, згаданого вище, нині християнські 

педагоги покликані бути людьми, які вірять у себе і в те, що 

роблять… 

 

 Бути креативними, щоб виховувати творчо, а не 

формально. 

координацією та керівництвом. 
Компетенція в управлінні та співпраці: співпраця з іншими та 

управління співпрацею через спільний розвиток, посередництво, 
аналіз результатів та загальний контроль. 

Знати, як робити 
Компетенція у командній роботі: пов’язана з розвитком і 

розв’язанням спільних завдань зі спільною метою. 
Компетенція у нововведеннях і удосконаленні: має спільне з 

розвитком процесів сприйняття змін, їхнім дослідженням та 
випробуванням, також із діагностикою, аналізом й оцінюванням для 
запровадження пропонованих інноваційних пропозицій щодо 
вдосконалення. 

Комунікативна та лінгвістична компетенція: твориться навколо 
обміну знаннями, ідеями, думками, емоціями та почуттями. 
Включає управління інформацією та ясність, а також комунікацію 
рідною та іноземними мовами. 

ІКТ-компетенція: стосується цифрового простору, 
інформаційних та комунікаційних технологій. Сфера діяльності 
стосується знання технологій, їх дидактичного застосування, а також 
управління обладнанням та мережами для професійного розвитку. 

Знати, як поводитися: 
Соціально пов’язана компетенція: сконцентрована на соціальних 
відносинах між людьми та на причетності до суспільства через 
відповідну діяльність. 
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 Бути творцями здорового критичного мислення, 

критичними і щодо самих себе. 

 Бути педагогами зі здатністю стимулювати своїх 

вихованців, роблячи їх “спільниками” своїх здобутків. 

 Бути людяними, добрими та справедливими, зі 

здоровими та багатими почуттями. 

 Бути педагогами як у класі, так і поза ним. 

 Бути супровідниками, які цінують вільний час зі 

здатністю сприяти навчанню, стимулюючи, мотивуючи 

та виступаючи посередниками у цьому процесі. 

 Бути вчителями, які відкидають суто вертикальний 

характер відносин вчитель-учень. 

 
Обмежитися суворим розкладом уроків, хоча і досконало 

розробленим і науково ідеальним — це лише настанова, а не 

навчання. Ми є християнськими педагогами, а не лише 

формальними “виконавцями освітніх вимог”. 

 

1.6. Супровід та інтеграція педагога 

 

Необхідність супроводу в освітньому середовищі 

 
Досвід показує, що нові викладачі мають пройти через 

період адаптації як у межах класу, так і поза ним. 

 

Коли педагог вперше приступає до роботи у закладі 

освіти, то виконує свою роботу з почуттям радості та 

хвилюванням, що типово для початківця. Впродовж 

незначного періоду його / її становище та професійна 

діяльність сповнені бажання та необхідності бути 

сприйнятими, та асиміляції того, що роблять інші. А також 

бажання застосування вивченого впродовж початкового 

формування та неминучого відтворення зразків, засвоєних під 

час власного шкільного навчання. Усе це перемішано з 
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відчуттям ризику втратити контроль над класом (дисципліна, 

увага до потреб) і не виконати програми. 

Врешті-решт, педагог включається у роботу з великою 

невпевненістю, з якою, зазвичай, він зустрічається сам-на-сам 

і яку часто переживає на самоті. Це невпевненість стосовно 

того, як відповідати на виклики сучасності в класі та в школі, 

здебільшого не маючи можливості навчати насправді 

практичних знань? Як мобілізувати теоретичні знання та 

вивчені методики? І як стимулювати знання через роздуми 

над практикою?.. З іншого боку, необхідно знати особливості 

освітнього центру, куди приходить новий вчитель, етапу 

(початкова, середня освіта тощо), учнів, які йому доручені 

(більш-менш різноманітні) та їхніх відносин із сім’ями та 

друзями. Потрібні особи, що з більшим досвідом 

продовжуватимуть систематичні дії з супроводу, підтримки 

та контролю за новим педагогом. Їхні основні завдання 

мають полягати у: 

 
1. персоналізованому ставленні при прийомі нових 

педагогів і пізнішій увазі до них та їхньої діяльності; 

2. сприянні утвердженню у молодих вчителів 

християнського виховного стилю, а також основ та 

педагогічних особливостей християнського виховання; 

3. наданні їм практичних установок для виконання 

освітньої діяльності; 

4. взаємному обміні виховним досвідом. 

 
Якими могли би бути напрямки цього супроводу? 
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[1] Він / вона 
(молодий 
педагог) 

[4] Образ нашої 
школи 

[7] Викладацька 
робота 

 
 

Потреби. 
Особистий процес 

інтеграції. 
Досвід та 
“читацька 
культура”. 

Сумніви, страхи 
та невпевненість. 
 

 
Простори. 

Особистості. 
Історія. 

Робочий процес: 
взаємини та особи. 

Середовище. 
Наш “стиль”. 

 

 
Підхід до сфер навчання 

у нашому закладі. 
Педагогічний та 

методологічний стилі. 
Складання програм. 

Здібності до керівництва 
освітнім процесом. 

Дидактичні ресурси. 
Оцінювання. 

ІКТ. 
[2] Наша 

модель освіти і 
співпраці 

[5] Інтеграція у 
середовище 

[8] Душпастирські 
елементи 

 
Християнське 

виховання. 
Виховання в 

ключі цінностей. 
Поділяння місії. 

 
 

 
Відносини з 

друзями. 
Власний шкільний 

тип відносин. 
Інтеграція у 

відповідні команди 
вчителів. 

Стиль роботи. 
Робота в команді. 

 
Елементи 

душпастирського 
супроводу. 
Створення 

душпастирського 
послання. 
Моменти 

душпастирського 
втручання. 

[3]Християнсь-
кий виховний 

стиль 

[6] Організація [9] Відносини з 
учнями та сім’ями 

 
Праведні 

педагоги, їхній 
приклад. 

Діти та молодь: 
наш концепт. 

Загальне 
формування. 

Повна віддача. 
Виховна система: 

ключові опції. 
Сімейне 

середовище. 
Підтримка. 

 
Структура центру. 
Динаміка роботи: 
центр, етап, цикл. 

Канцелярія та 
документи. 

Норми співпраці та 
спілкування. 

 

 
Ставлення. 

Міжособистісні 
відносини, допомога. 

Контроль за групою та 
класами. 

Здатність до управління 
конфліктами, ведення 

зборів та бесід. 
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Християнський педагог 

 
Бути частиною християнської (католицької) школи, а 

також бути педагогом-християнином – це бути частиною 

християнської візії системи освіти, навколо якої 

розгортається місія Церкви. Поряд зі школою та центрами 

професійного формування існують й інші християнські 

виховні та освіті середовища: молодіжні центри, виші, парафії 

та храми, соціальні організації для молоді. Окрім цього, в 

Церкві наявне ціле різноманіття занять та послуг, що дозволяє 

постійно розвивати людяне й християнське виховання дітей, 

підлітків і молоді. 

Виховання та євангелізація — це результат спільності 

цілей осіб, їхнього супроводу та компетенцій в проекті, 

реалізованому на основі співпраці та спільної відповідальності. 

Християнська освітня діяльність перестає бути справою 

кожного окремо і стає координацією різних дій, пошуком 

порозуміння та розвитком шляхів співпраці між усіма, 

сприянням організованості та здатності до планування. 

Найважливіші починання католицької освіти і виховання 

сформульовані у такій схемі: всі співпрацюють на різних 

рівнях, взаємодіючи у самому виховному процесі та 

взаємозбагачуючись на спільному шляху особистого, 

християнського та професійного формування. Мова йде не 

лише про просту “стратегію дій” на людському рівні, а про 

спільне творення “майбутнього” тієї території, де ми живемо у 

світлі Євангелія, з потенціалом християнської надії і завдяки 

силі дії Господа, адже це Він здійснює Своє Царство в людській 

історії. 

І, наостанок, наводимо цю розповідь. Вона допомагає нам 

розкрити рушійні сили, що керують процесом формування 

особистості педагога: 
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Дослідник Амазонки повернувся до своїх, і вони 

нестерпно забажали знати про Амазонку все. Але... Як 

можна описати словами все те, що охопило душу, коли він 

побачив ті надзвичайно красиві квіти та почув нічні звуки 

тропічного лісу? Як можна передати те почуття, що 

народилося у його серці, коли усвідомив небезпеку нападу 

диких звірів чи коли керував своїм каное, підкорюючи непевні 

води річки?.. Дослідник сказав їм: “Поїдьте та дізнайтеся все 

самі. Ніщо не може замінити власних ризику та досвіду”. 

Для того, щоб якось зорієнтувати людей, він 

намалював їм карту Амазонки. Вони взяли карту і 

розмістили її у мерії. І зробили копію для кожного, хто 

попросив. І кожен, хто мав карту, вже вважав себе 

експертом у географії Амазонки. Але напевно жоден із них не 

знав ані кожного вигину та закруту ріки, ні якою широкою 

та глибокою вона була, ні де були швидкі течії і де 

знаходилися водоспади… 

Дослідник все життя шкодував про те, що він 

намалював ту карту. Він би радше волів не робити цього 

тоді. Хто б не хотів відправитись у ті краї, він муситиме 

вдатися до проходження власного шляху. А що карта? Вона 

завжди відкривається перед нашими очима. 

 

1.7. Важливо пам’ятати 

 
1. Бути особистістю — це шлях постійного формування, 

особистого та в єдності з іншими. І найкращим шляхом 

для справжнього формування, якщо говорити 

методологічно, є особистий проект. Він полягає в 

усвідомленні того, ким ми є, у визначенні наших 

сильних та слабких сторін та в пропозиції досягнення 

однієї чи кількох цілей. 

 
2. Християнський педагог покликаний прагнути більшого, 

ніж викладання і підвищення професійної кваліфікації. 
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Він має знаходитися у відкритому процесі євангелізації 

та у школі, яка прагне соціального впливу. Не вистачить 

ствердження певних цінностей: необхідно 

проаналізувати та оцінити, які з них насправді 

стимулюються у школі. Відповіді мають бути 

зорієнтованими стосовно значимості євангелізаційної 

діяльності та її щирості як пропозиції для духовного й 

особистісного розвитку. 

 

3. Ми можемо сказати, що хороший педагог має 

перебувати у постійному формуванні для обізнаності з 

виховним процесом, у якому він виступає 

супровідником. Звідси виникає необхідність 

удосконалення процесу та самовдосконалення і 

підтримки того, що є позитивним. Логічно, що це не 

чиниться інтуїтивно чи лише з доброї волі. Треба це 

робити командно, із застосуванням концептуальних 

інструментів, методологічних та вагомих, що дадуть 

можливість виявити приховане у цьому процесі у 

найбільш науковий спосіб. 

 
4. Ми включені у глобальне суспільство, яке постійно 

змінюється. Це вимагає нових компетенцій: так стає 

необхідним практичне втілення нової виховної 

парадигми та нового образу педагога. Ми маємо власний 

стиль, що характеризується особистими цінностями та 

формою сприйняття життя і діяльності. Спосіб 

сприйняття змін є різним у кожного, тож ми маємо бути 

готовими та фахово підготовленими до постійних змін. 

 

5. Інтеграція вчителів у культуру школи – ця сфера ще 

мало досліджена в освіті. Відомо, що при входженні у 

освітню структуру нового учасника процесу існують певні 

“ритуали” та практичні знання, до яких новий вчитель 

має долучитися. Ці процеси не відбуваються спонтанно, 
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вони мають бути формалізовані інституційним 

керівництвом. 

 

1.8.Додатки  

 
Поза шкільною дошкою 

Як ілюстрацію до Модуля 1 пропонуємо фільм “Поза 

шкільною дошкою” (Beyond the Blackboard, 2011, рос. «За 

школьной доской»). Тут йдеться про одну з можливих версій 

шкільної реальності, у якій через різні обставини виховувати 

стає просто неможливо. Однак, як виявляється, завдяки 

бажанню деяких учнів розвиватися можна досягти значно 

більшого, аніж простого виконання навчальної програми. 

Сюжет. Все почалося, коли Стейсі (24 роки) поїхала 

працювати вчителькою для близько 20 учнів різного віку до 

віддаленої від її дому місцини. Там давалися прихисток та їжа 

для людей у потребі, які мандрують у пошуках роботи. Всі тут 

мають проблеми, кожен свої. Долаючи страх та паніку, Стейсі 

поступово дозріває до усвідомлення бідності та нестачі доброго 

ставлення, яких так не вистачає дітям і загалом усім людям, 

які там живуть. Вчителька стає авторитетом у вихованні, 

другом, психологом, декоратором класу… Згодом виявилося, 

що зусилля Стейсі не були марними, оскільки так чи інакше 

діти та батьки змогли по-справжньому їй віддячити. 

 

1.9. Теми для обговорень і завдання  
 

Тема 1 для обговорення: попередні очікування 

 

Організуйте обговорення та поділіться з групою 

(командою) педагогів своїми попередніми очікуваннями від 

Модуля 1. Зверніть особливу увагу на перший пункт (“Цілі, 

яких ми хочемо досягти”) для того, щоб зробити попередній 

огляд панорами тем, про які йтиметься далі. 
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Завдання 1: визначити конкретні дії 

 

Християнські вихователі особливо покликані до  довіри 

Богу і супроводу учнів, до людяності, відкритості та щирості. 

Їхнє бачення себе має бути конструктивним, адже вони 

закріплюють позитивний вплив на учнів. Згідно з розумінням 

викликів у вихованні спробуйте дати відповідь на таке 

запитання: які є конкретні дії в контексті представлених 

нижче тем, якими вчителі вашого закладу позитивно чи 

негативно впливають на учнів? По можливості, відповіді тут і 

далі може переглядати куратор (супровідник) формаційної 

групи вчителів або окремого педагога. 

 
Особистий розвиток: 

 

Виховувати в ключі справжніх 

людських цінностей: 

Суспільне виховання: Християнське виховання: 

 

Тема 2 для обговорення: освітня перспектива 

 

Яка перспектива (робоча, професійна тощо) домінує в 

школі, до якої ви належите? У чому це виявляється? Як 

впливає на школу, на її структури, на спосіб взаємодії з 

учнями? 

 

Завдання 2: справедливість VS1 виклики 

 

У темі щодо справедливості в контексті викликів у освіті 

з’являються конкретні непрості ситуації, знайомі багатьом 

педагогам: опір авторитаризму адміністрації або впливових 

батьків учнів, елітаризму окремих учнів і педагогів тощо. 

 Ви погоджуєтеся з цим, що такі виклики існують? 

 У якій мірі практичний опір перед несправедливими 

ситуаціями існує на практиці у вашій школі? 

                                                 
1 VS – від лат. Versus, тобто «проти». 
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Тема 3 для обговорення: педагог  та його історія 

 

Які обмеження, похідні від соціального середовища, 

обтяжують нашу педагогічну діяльність? Які найпоширеніші 

конфлікти трапляються між школою та сім’ями? Які шкільні 

цінності відкидаються – відкрито чи приховано – 

суспільством? Які позитивні цінності, що існують у суспільстві, 

підсилені школою? Які нею проігноровані? 

 
Завдання 3: цінності 

 

У процесі читання фрагментів, присвячених образу 

християнського педагога, йшлося про професійні, духовні та 

інші цінності. Яку цінність / цінності ми можемо виділити як 

більш важливу / важливі і чому? Яку цінність / які цінності 

кожному з нас як особистості та фахівцю потрібно розвинути 

більше і чому? 

 

Тема 4 для обговорення: постійне формування 

 

Які формаційні дії підсилюють чи підсилили ваше 

самопізнання, світ виховних відносин і відчуття 

приналежності до християнської педагогіки? 

 

Завдання 4: компетенції вчителів 

 

У цій таблиці представлені професійні компетенції 

вчительського колективу та відповідні форми поведінки. 

 
1. Наукова компетенція A. Розробляти стратегії та 

перспективні плани і тайм-

графіки (освітній проект). 

2. Внутрішньо  та міжособистісна 

компетенція 

B.-Створювати тексти, відповідні 

для ситуацій. 

3. Дидактична компетенція C. Регулярно читати, слухати та 

переглядати новини, 



 

39 
Модуль 1 – Особистий рівень   

дослідження та інформацію 

науково-теоретичного типу, що 

стосуються відповідної сфери, 

предмету чи модуля. 

4. Організаційна та управлінська 

компетенція 

D. Демонструвати 

справедливість, неупередженість 

та об’єктивність у відносинах з  

учнями. 

5. Компетенція в управлінні 

співпрацею 

E. Аналізувати помилки та вміти 

слухати колег. 

6. Компетенція в командній 

роботі 

F. Сприяти інтеграції батьків у 

шкільне життя. 

7. Компетенція в нововведеннях 

та удосконаленні 

G. Використовувати інноваційні 

методичні матеріали, 

функціональні та суттєві для 

досягнення цілей. 

8. Комунікативна та лінгвістична 

компетенція 

H. Встановлювати та узгоджуючи 

з іншими норми для процесу 

освіти та перевіряти їхнє 

виконання. 

9. ІКТ-компетенція I. Розробляти проекти, які 

сприятимуть пошуку креативних 

та гнучких рішень. 

10. Соціальна компетенція J. Регулювати використання 

інтернет мережі, віртуальних 

груп та середовищ. 

 

 Чи ви можете вказати (не підглядаючи у відповіді, 

надані нижче), яка форма поведінки відповідає кожній 

компетенції? 

 Прокоментуйте, які три компетенції є найбільш 

необхідними для формування педагога, і які три 

компетенції більш сприймаються вами як вчителями? 

Відповіді: Наукова компетенція (c); Внутрішньо  та 

міжособистісна компетенція (f); Дидактична компетенція 

(g); Організаційна та управлінська компетенція (a); 

Компетенція в управлінні співпрацею (h); Компетенція в 

командній роботі (e); Компетенція в нововведеннях та 
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удосконаленні (i); Комунікативна та лінгвістична 

компетенція (b); ІКТ-компетенція (j); Соціальна 

компетенція (d). 

 
Тема 5 для обговорення: практика 

 

Впродовж першого року роботи в закладі освіти вчителі 

мають справу з різними типами проблем, що стосуються, з 

одного боку, власне педагогіки (в т. ч. управлінням групою, 

класом). З іншого боку – з темами, пов’язаними з управлінням 

закладами та професійними відносинами з іншими вчителями 

та батьками. Адже навіть найкраща попередня підготовка не 

забезпечить від зіткнення з проблемами, пов’язаними з 

володінням своїм предметом, комунікацією з різними учнями, 

використанням матеріалів, а також із темами викладання на 

заняттях. 

Питання для обговорення: якими ми були у свій перший 

рік праці? З якими труднощами, підтримкою, вдосконаленням 

ми там зустрілися? 

 

Завдання 5: ставлення до залучення до закладу освіти 

 Прочитайте наступні фрази та визначте, наскільки ви 

згідні з ними, здійснивши невеличкий коментар. 

Де б ви не були, робіть те, потребу в 
чому бачите. 

Коментар: 

Найкраще – це спостерігати за тим, що 
роблять колеги, та занадто не 
виділятися. 

Коментар: 

Нині є можливість змінити деякі 
аспекти виховання, з якими ми не зовсім 
погоджуємося, тож ми активно 
співпрацюємо в цьому напрямі. 

Коментар: 

Нові часи потребують нових сил. 
Необхідно трансформувати школу, і ми 
відчуваємо себе відповідальними за це, 
тому модифікуємо всі старі структури 
в усьому, в чому можна. 

Коментар: 
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Тема 6 для обговорення: здоровий режим для вчителя 

(концепт Даніеля Зигеля) 

 
Концепт т. зв. здорового розумового режиму – це проект 

професора психіатрії Даніеля Зигеля. Ця модель включає 

певні пропорції різних складників та являє собою концепцію, 

яку можна застосувати до кожного педагога. 

 

 
 

Складники, які рекомендує професор Зигель, включають: 

 

 здоровий достатній сон (відповідно особливостей, 

власного стану та навантаження); 

 час фізичної активності (спорт, вправи, рухова 

діяльність); 

 час діяльності (це час, який ми приділяємо завданням, 

сфокусованим на меті); 

 інтроспективний час (спокій, самоосмислення); 

 бездіяльний час (вільний від завдань і від усього 

загалом); 
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 ігровий час (час для креативності, спонтанності, ігор та 

нового досвіду); 

 комунікативний час для зв’язків (розвиток відносин з 

особами і з природою). 

 

Для обговорень 

 

 Ці складники присутні у нашому щоденному житті? 

 Яких елементів, згідно з цими рекомендаціями Зигеля, 

нам бракує для того, щоб покращити ефективність, а 

також оптимізувати здібності та компетенції? 

 Як саме можна їх розширити / посилити? 

 

Завдання 6. План тижня для християнського педагога 

 

Ознайомившись із пропозицією здорового розумового 

режиму професора Зигеля, спробуйте скласти план тижня для 

християнського педагога, максимально врахувавши всі 

потреби для гармонійного розвитку (особистого, духовного та 

професійного. 



 
 

 

 Модуль 2 

Християнський рівень 
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Цілі, яких ми хочемо досягти  
 

Ми ставимо собі за мету, щоб після завершення цього 

модуля педагог отримав або розвинув певні компетенції та 

зміг здійснювати наступні дії (див. нижче).  

 Cприймати й активно виконувати встановлені 

обов’язки у рамках католицької школи задля 

поліпшення практичної діяльності в цьому закладі 

освіти. 

 Визнавати і реалізовувати педагогічний проект 

закладу, ідентифікуючи себе з власною вірою та 

педагогічно-душпастирською концепцією. 

Для цього ми пропонуємо розвивати такі здібності, 

навички та форми ставлення: 

 Знання християнського послання та цінностей 

Євангелія. 

 Позитивне ставлення до значення Церкви. 

 Знання й розуміння власної віри, повага до неї. 

 Впровадження духовних альтернатив (у галузі 

євангелізації, процесах індивідуального супроводу, 

супроводу груп та у середовищі). 

 Здатність супроводжувати учнів та групи у розвитку та 

зростанні відповідно до педагогічного проекту закладу. 

 Здібність до активного розвитку плану душпастирського 

оживлення закладу. 

 Позитивне ставлення до відкритості та взаємин з 

іншими всередині педагогічно-душпастирської 

спільноти. 

 Розвиток навичок спільної роботи педагогів різних 

станів (духовенства, монашества, мирян). 

 Роздуми над необхідністю відносин та співпраці між 

двома найважливішими середовищами формування, які 

беруть участь у розвитку та формуванні хлопців та 

дівчат: це сім’я та школа. 
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Представлення  

 

2.1. Вступ 
 

Як і будь-яка школа, приватна католицька школа є 

частиною національної виховної системи та, водночас, 

її альтернативою. Це “індивідуальна структура” і, водночас, 

“церковний суб’єкт”. Вона підпорядкована системі управління 

освітою стосовно робочих, академічних, організаційних та 

педагогічних вимірів; з іншого боку, католицька школа — це 

складова частина церковної спільноти, Церкви. Це не додаток 

чи інструмент душпастирської дії, ані “протилежна точка”, а 

справжній “досвід Церкви”, в якому вона здійснюється, 

реалізується, відтворюється і виконує свою місію євангелізації. 

Як і будь-який виховний християнський заклад, 

католицька школа визначається покликанням до служіння як 

“церковне місце”, де Євангеліє є живим і діяльним. Вона 

покликана бути “школою для всіх”, вірною католицькому 

стилю та пророчій декларації ІІ Ватиканського собору. У ній 

йдеться про те, що католицька школа має дбати перш за все 

про потреби тих, хто позбавлені земного достатку, родинної 

любові й допомоги або ж не мають дару віри (див. Декларація 

про християнське виховання Gravissimum educationis, 9). 

Душпастирське служіння в царині освіти — це дієвий 

систематичний процес євангелізації, спрямований на 

виховання у вірі та на соціальну трансформацію. 

Душпастирська робота є головним знаком ідентичності 

католицької школи, діяльність якої ґрунтується на ідеї 

християнського гуманізму й солідарності. Для того, щоб 

душпастирська робота була структурованою і досягала мети, 

треба перейти від моделі, яка ґрунтується лише на конкретних 

завданнях виховної роботи, до моделі служіння, що 

здійснюється всіма педагогами і адресована усім членам 

закладу освіти. 
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Католицька школа свідомо ставиться до педагогічного 

проекту, що ґрунтується на християнських цінностях 

відповідно до католицького стилю. І вважає, що її учні мають 

бути гармонійно виховані на них. Однак спільнота закладу 

освіти має бути критичною стосовно того, чи самі шкільні 

структури та пропозиції узгоджуються з такими цінностями. 

Католицька школа, як похідна від Церкви, живе завдяки 

спільній праці багатьох представників духовенства, 

монашества та мирян. Така реальність вимагає нових форм 

передачі ідентичності, нового інституційного супроводу та 

уніфікованої  моделі педагогічно-душпастирського проекту 

(ядра педагогічного проекту закладу загалом). Так послідовно 

твориться педагогічно-душпастирська пропозиція, актуальна 

для католицького закладу освіти. 

 

2.2. Наші заклади освіти 

 
Католицька школа як історично важлива 

 

Чому і зараз відкривають нові католицькі заклади 

освіти? Через обставини? Через рішення певної католицької 

інституції? Через виразне запрошення Церкви? Через власну 

конкретну місію, перекладену мовою католицької педагогічно-

душпастирської пропозиції? 

 

Католицька школа загалом має подвійну мету, що 

походить з її назви. Як будь-яка школа, вона направлена на 

людський поступ, спонукає формування та розвиток 

особистостей. Як католицька церковна інституція, вона не 

може не прагнути до євангелізації та розвитку християнського 

життя. 

При розмові про католицьку школу необхідно перш за все 

запитати себе про риси, що історично надали їй особливого 

значення. Серед них виділяються принаймні чотири 

фундаментальні. 
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1. Майже усі традиційні католицької школи історично 

виникали, щоб робити те, чого ніхто не робить у 

момент своєї появи. Католицькі заклади освіти часто 

засновували люди, які відчували Боже покликання 

поширення універсальної християнської системи 

навчання на більшу частину населення, аби ніхто з 

малих і великих учнів не залишився поза увагою до 

потреби у вихованні та навчанні. Насамперед увага 

приділялася незаможним людям, представникам 

молодого покоління, а також особам, які в економічному 

сенсі могли вважатися радше маргіналами серед тих, 

чия позиція у суспільстві була давно і надійно 

визначена. Такі “радикальні” опції у етимологічному 

значенні слова (від лат. radix — “корінь”) історично були 

вкладені у сенс існування католицької школи. Тому ми 

можемо стверджувати, що майже всі релігійні інституції, 

зорієнтовані на освіту, були створені для того, щоб 

зробити те, чого ніхто не робив: це мотив, через який 

католицька школа зі свого походження перетворювалася 

на соціально значиму інституцію. 

 
2. Професійна мотивація та особлива віддача вчителів / 

викладачів (практично усіх чоловіків та жінок, які жили 

праведним життям) виховній роботі мала як наслідок 

беззаперечну ефективність у результатах 

формування впродовж багатьох років. Парадоксально, 

що це соціальне значення згодом призвело до того, що 

школа, первинно створена для того, щоби присвятити 

себе позбавленим блага навчання, стала в багатьох 

випадках закладом радше для привілейованих учнів із 

заможних родин. 

 
3. Але, перш за все, католицька школа народилася для 

євангелізації. Відповіддю сучасному типу 

шкільництва, яке рухається і обумовлюється 
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незалежністю від Церкви та світським духом конкретних 

епох, була і є католицька школа, яка намагалася і 

намагається впровадити цінності Євангелія у 

середовище культури та освіти, що надає їй церковного, 

суспільного та соціально спрямованого значення. 

 
4. Суспільний вимір виховної роботи — це інший 

аспект, що є ключовою складовою католицької школи. У 

всіх основоположних традиціях, з яких виникає 

католицька школа, виховання постає як завдання, що 

виконується у суспільстві, команді та групами осіб, 

залучених до проекту. 

 

У такий спосіб католицька школа існує і в наш час, 

формуючи суттєву частину європейської й світової освітньої 

системи. Її внесок та роль є не лише виправданими, але й 

необхідними, як це може стверджувати кожен спостерігач, 

який об’єктивно аналізуватиме факти. Це і є найкраща 

аргументація щодо питання, чому варто відкривати нові 

католицькі заклади освіти. 

 

Як католицька школа дивиться на саму себе? 

 

Якщо суспільство загалом і, особливо, найближче наше 

середовище залучене до процесу глибоких та швидких змін, то 

католицька школа також піддається цьому впливу. Тому 

цілком логічним було б запитати себе, які можливості може 

задіяти католицька спільнота щодо викликів, які існують та 

загострюються нині у загальному освітньому просторі Європи 

й цілого світу? У пошуку відповідей, актуальних для 

даного історичного моменту, ми маємо згадати про ті 

аспекти чи риси, через які католицька школа може і 

покликана бути значимою у євангельському сенсі для 

суспільства та Церкви. 
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Кожна католицька школа робить усе, щоб її структура та 

проекти надихалися Євангелієм. У світлі Божого Слова вона 

покликана мати чітке усвідомлення своєї власної ідентичності 

та особливого внеску в місцеву спільноту Церкви та у місцеву 

громаду. Але коли ми говоримо про значимість 

католицької школи, то про що саме ми говоримо? Її 

значимість має принаймні три вектори. 

 

 Соціальна значимість. Здобувається завдяки тому, 

що школа пропонує стійке інтелектуальне і професійне 

формування, комплексний та гармонійний розвиток 

особистості, виховання в свободі, розвиток критичного 

мислення. А також громадську небайдужість (як 

відповідальність, солідарність, повагу, співпрацю), 

властиву “порядним громадянам”, яких прагнув 

формувати, зокрема, великий італійський священик і 

педагог св. Іван Боско. Також за його прикладом 

католицьке шкільництво покликане відкидати будь-

який класовий підхід чи суспільні поділи в освіті. 

 Євангельська значимість. Йдеться про 

першочерговий прийом та підтримку найбільш 

потребуючих; стиль педагогічно-душпастирської 

спільноти, яка справді та реально втілює цінності 

Євангелія; розвиток в учнів якостей і чеснот, властивих 

християнському баченню життя (віддача, пробачення, 

вдячність, справедливість, свідомість, відкидання 

поділів та щедрість); знання та переживання 

християнського досвіду чи, принаймні, культивування 

ставлень, котрі роблять можливим відкритість до 

пізнання Істини. 

 Педагогічна значимість, що розуміється як 

актуалізація духовності, натхненної християнським 

соціальним вченням щодо прав та потреб дітей та 

молоді, які знаходяться у найбільшій потребі. Це 

переноситься на здатність по-християнськи поглянути 
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на потреби громади і спосіб праці. Вона закріплює 

критерії підбору відповідного педагогічного складу та 

методологічних особливостей роботи. Педагогічна 

значимість спонукає нас робити ставку на активну 

присутність у середовищі громади й Церкви тощо. 

Врешті-решт, йдеться про слідування Божим законам і 

увагу до знаків часу – за прикладом кращих 

християнських педагогів, які, працюючи для земного 

блага й вічного спасіння кожної конкретної дитини, 

водночас змінювали історію світу. 

Ці образи і це усвідомлення є спільними для закладів усіх 

типів, які об’єднує належність до католицької освіти. Однак, 

нам слід запитати себе, чи збігається цей погляд із 

соціальним сприйняттям? Може бути так, що у нашому 

суспільстві католицька школа так не сприймається, потенціалу 

католицької освіти не розуміють, а її євангельські цілі не є 

очевидними для місцевої громади. Трапляється, що 

католицька школа високо цінується лише за свою академічну 

якість чи технічні можливості, але набагато менше – за 

індивідуальний ціннісно-орієнований підхід до кожного учня. 

Як донести до суспільства реальний образ того, чим прагне 

бути католицька школа? 

Католицька школа – це “школа з душею”. Вона має 

значно вищу внутрішню дієздатність, ніж просто виконання 

педагогічних завдань. Вона відкрита та готова до взаємодії з 

суспільством. Спільнота школи (передусім – педагоги) 

покликана відчувати себе відповідальною перед суспільством 

за втілення проголошених християнських цінностей. Є багато 

викликів та труднощів, які педагоги покликані долати 

кожного дня задля того, аби якісно відповідати очікуванням та 

вимогам сьогодення. Так, християнський педагог нерідко живе 

і працює у середовищі, байдужому до євангельських критеріїв. 

Але саме воно найбільш гостро окреслює його покликання 

свідчити про них, перш за все прикладом власного життя і 

праці. 
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2.3. Переосмислення педагогічного проекту 

закладу 

 

Доктрина — це наукова основа, на якій 

формується педагогічний проект закладу. 

 

 Власна доктрина (відповідниками цьому є “характер”, 

“власне спрямування”) католицької школи — це 

основний та керівний елемент життя закладу. Вона 

визначає його самобутність та встановлює 

антропологічну, аксіологічну, етичну та релігійну 

моделі, котрі стають основою виховних, педагогічних, 

освітніх, адміністративних, душпастирських та інших 

планів і програм закладу. 

 Іншими словами, доктрина допомагає відділити 

основне від важливого. Основне визначає погляди, 

позицію у суспільстві та підхід до історії. Це базові ідеї-

орієнтири для людини, громади, освіти, культури, 

євангелізації. В той час як важливе – це спосіб 

передавання цінностей, які ми хочемо втілювати, та 

концепція педагогічно-душпастирської спільноти, яку 

ми формуємо. 

 Вся шкільна документація обов’язково має бути 

пов’язаною з визначеною доктриною закладу та 

спрямованою на її розвиток. Варто брати під увагу всі ті 

дефекти, від яких раніше страждали у процесі розробки 

інші шкільні доктрини. Це може позитивно впливати на 

розвиток підходу до створення оновленого документу. 

 Для того, щоби доктрина школи була визнаною суттєво і 

юридично, вона має бути чітко сформульованою та 

закріпленою у часі. Тобто, доктрина католицької школи 

має включати зафіксовані у письмовому вигляді 

принципи та цінності, концепти виховання та опис 

освітнього процесу, який має відповідати розвитку 

встановлених принципів та цінностей. Увесь процес 
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освіти та виховання є передачею ідей, свідченням віри та 

джерелом цінностей. Тому кожна католицька школа 

покликана сприйняти та поширити цю спадщину, яка 

нам належить і належатиме майбутнім поколінням. 

 Доктрина привносить історичну єдність у 

виховні наміри католицьких педагогів. Натхнення 

християнської віри, яке уособлює та започатковує кожну 

християнську освітню інституцію, дозволяє нам пізнати 

риси католицької педагогіки та духовного підходу. 

Християнські духовно-моральні цінності та досвід усієї 

Католицької Церкви — це не просто відправна точка та 

певні історичні корені в часі, але незмінне джерело 

виховного діяння та стилю. Що, відповідно, має 

відображатися в доктрині школи через заохочення до 

будування християнської спільноти (духовної родини 

педагогів, адміністрації, учнів, їхніх батьків та всіх 

працівників закладу) й інші риси, властиві 

католицькому вихованню (присутність педагогів у 

середовищі дітей, щирість тощо). 

 
Підсумовуючи, варто підкреслити, що доктрина 

католицької школи передбачає та обумовлює педагогічний 

проект закладу, передуючи йому. 

 

Педагогічний проект: культурний, юридичний і 

освітній документ 

 

Педагогічний проект школи — це основний інструмент 

плану закладу, в якому описана доктрина (від неї він 

залежить) та фактичний стан навчальної програми та 

навчального плану, що є його педагогічною основою. Це ядро 

розвитку освітньої інституції. Кожний педагогічний проект 

має освітнє ядро відповідно до подвійного концепту: один — 

виразно дидактичний (педагогічні та дидактичні 

альтернативи), а другий — ширший, він охоплює не лише 
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пропонований план навчання, але й позашкільні, 

організаційні та управлінські елементи. 
Цей проект — культурний, правовий та освітній документ. 

Візитна картка школи в місцевій громаді. Тому це відкритий 

документ, який підлягає змінам та інтеграції, а також 

перегляду на основі досягнутих результатів та на основі 

поступових змін суспільного і духовного контексту, в який 

вписана школа. 

 
Бути “значимими у світлі Євангелія” для Церкви і 

суспільства означає запропонувати як спільнота католицької 

школи педагогічний проект, натхненний Євангелієм та 

цінною духовною спадщиною. Душа чи ядро натхнення 

педагогічного проекту закладу — це доктрина школи, яка 

втілюється у конкретній педагогічно-душпастирській 

пропозиції, яку ми й називаємо педагогічно-

душпастирським проектом. 

 

Педагогічно-душпастирський проект: вісь єдності 

закладу 

 
Важливо і завжди необхідно, щоби католицька школа 

продовжувала оновлювати та модернізувати свою власну 

євангельську пропозицію гармонійного формування особи. 

Тому в основі її педагогічного проекту мають бути чіткі й 

практичні визначення, які встановлюватимуть сукупність 

цінностей інституції та орієнтуватимуть у послідовний, 

педагогічний та поступовий спосіб  як дані цінності потрібно 

втілювати. Іншими словами, йдеться про визначеність на рівні 

самоідентифікації, про основне ядро нашої школи. Ми 

вважаємо за необхідне йти від широкого бачення 

“педагогічного проекту закладу” до нової конфігурації 

“педагогічно-душпастирського проекту”, що по суті є 

інституційним католицьким проектом. Це основне ядро — 



 

54 
Модуль 2 – Християнський рівень   

педагогічно-душпастирський проект – об’єднує наступні 

параметри: 

 
 конкретизує наукову базу, доктрину, філософію чи те, 

що ми називаємо власною доктринальною платформою 

– і, відповідно, виражає на практиці тип інтегрованого 

навчання, який має ставати реальністю у католицькому 

закладі освіти; 

 встановлює значимі цінності, що сприймаються як 

парадигми прийнятого типу навчання, роблячи ці 

цінності практичними через послідовну освітньо-

виховну методику;  

 розроблений усіма учасниками педагогічно-

душпастирської спільноти; 

 окреслює різні типи учнів, а також принципи і 

показники, які мають направляти виховну дію щодо них; 

 врегульовує стремління, потреби і можливі ризики у 

контексті роботи школи завдяки процесу роздумів й 

ухвалення рішень, до якого треба залучити усіх членів 

педагогічно-душпастирської спільноти. 

 

Які переваги та недоліки привносить наявність 

педагогічно-душпастирського проекту в закладі? 

 

 Конкретизує ідентичність католицького закладу освіти 

та слугує орієнтиром для педагогічно-душпастирської 

роботи. 

 Визначає послідовність діяльності членів спільноти 

католицької школи згідно зі спільною концепцією 

освіти. 

 Сприяє ідентифікації персоналу з інституцією, поступово 

формуючи “християнську особистість” педагогів. 

 Встановлює інституційні цілі для досягнення без 

блукань та випадкових імпровізацій. 

 Дозволяє планувати діяльність на довгий час. 
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 Орієнтує у прийнятті рішень. 

 Слугує орієнтиром для відбору нового персоналу. 

 Актуалізує мету закладу, оскільки піддається 

послідовній та поступовій зміні: вона піддається 

історичному впливу, є динамічною та постійно 

переосмислюється в контексті знаків часу, водночас ні в 

чому не зраджуючи католицькій вірі та 

фундаментальним християнським цінностям. 

 Обумовлює ефективність в інституційному управлінні та 

уніфікує критерії діяльності з метою більшої 

функціональної послідовності процесу роботи всієї 

школи. 

 
Відповідно, педагогічно-душпастирський проект є душею 

католицької школи. Це поштовх до руху назустріч – без 

супротиву та усвідомлено – новим історичним, соціальним, 

культурним і виховним завданням і викликам, пов’язаним із 

католицькою освітою. Це відновлення та оживлення 

християнської ідентичності на основі вчення Церкви, базових 

документів для католицької школи зокрема та для приватних 

шкіл загалом тощо. Саме педагогічно-душпастирський 

проект надає ідентичності виховному проекту 

закладу. 

Розробка педагогічного проекту закладу спрощується у 

випадку католицьких шкіл, як у нашому випадку. Будучи 

християнським закладом освіти, ми уже визначили наші цілі 

та педагогічно-душпастирську пропозицію, виражену через 

педагогічно-душпастирський проект. 
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1 2 3 

навчальні сукупність цінностей соціокультурний 

контекст 

дидактичні харизма, що надихає інтереси сімей 

організаційні виховний стиль соціальне і церковне 

середовище 

управлінські модель виховно-

пастирського 

товариства 

ресурси 

Нормативи 

 

 

Інституційні 

Виховно-пастирський 

проект 

Контекст 

 

 

Педагогічний проект закладу — це немов дерево, яке 

вкорінилося у власній доктрині. Вона є його опорою, споживає 

поживні речовини та надає їх усьому дереву у вигляді сирого 

соку, що поступає аж до листків, де через контакт з сонцем та 

повітрям перетворюється на перероблений сік; а стовбур та 

гілки — це католицький педагогічно-душпастирський 

проект. 

Якщо доктрина визначає керівні та фундаментальні 

принципи закладу освіти, то педагогічно-душпастирський 

проект конкретизує ідеал людини до вербального викладання 

у конкретних вимірах: хто ми є? чого прагнемо? Педагогічний 

проект християнського католицького закладу передбачає 

спільну діяльність, орієнтуючи всі виміри та педагогічно-

душпастирські процеси на досягнення єдиної мети. Як уже 

було сказано вище, вся виховна практика передбачає певну 

форму розуміння людських умов життя. Наш обов’язок – 

зрозуміти та прояснити деякі питання, які виникають стосовно 

цієї проблеми. Зокрема, яким є розуміння поняття 

“особи”, яке походить із наших духовних джерел та 

християнської антропології? Яким є наше бачення 

Христа, Церкви, суспільства, громади? В контексті цих питань 

одночасно постають чотири взаємопов’язані ключові виміри, 

які творять єдину цілісність. 
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Дані виміри — це фактори, що можуть впливати на 

розвиток школи, яка, виховуючи, євангелізує і формує (а не 

говорить про абстрактні “добрі наміри”). Вони разом 

становлять показник освітньої ефективності школи. У 

цьому середовищі новий досвід, свідчення вчителів / 

викладачів, вплив залученого товариства, критичне мислення, 

культурні підходи (гуманістичні, наукові, технологічні та 

мистецькі), асоціаціонізм у школі (творення у школі 

різноманітних учнівських спільнот і асоціацій ), співпраця 

учнів, управління системою позитивних відносин та 

професійна пропозиція для особистого розвитку дітей і молоді 

підкреслюють центральність педагогічно-душпастирського 

проекту. 

 

Відхилення, що перешкоджають виховному проекту 

школи 

 

Розглянемо основні відхилення, що перешкоджають 

реалізації виховного проекту школи. Варто також запитати 

себе, чи зачіпають якісь із них наш заклад освіти. 

 



 

58 
Модуль 2 – Християнський рівень   

 Надмірна активність зі знаком “–”. Трапляється, 

що увага педагогів та адміністрації занадто 

концентрується лише на потребах. Тоді можна виявити 

стільки недоліків і стільки невідкладних потреб 

водночас, що кожна окрема особа відчуває себе 

змушеною блукати й розриватися поміж незліченним 

числом завдань, кожне з яких постійно потребує 

негайного розв'язання. Не вистачає часу на аналіз 

ситуації, на особисте формування, на формування цілей, 

на планування можливостей та відповідних форм їх 

реалізації, не кажучи вже про ті ситуації, що потребують 

міжособистісного діалогу. Ця “туга за невідкладними 

потребами” значно легше впливає на чутливих та 

занепокоєних осіб. Але надмірна активність закінчується 

вигоранням протагоністів, роблячи їх легковажними 

(або байдужими) та позбавляючи проект значення. 

Поступово виявляється, що найбільш глибокі потреби 

так і залишаються невирішеними. 

 “Параліч” практичної діяльності. Увага 

педагогічно-душпастирської спільноти сконцентрована 

лише на цілях та “теорії” педагогічного проекту закладу: 

уважно вивчаються теоретичні принципи та 

уточняються критерії, на які має спиратися діяльність; 

вдосконалюються словниковий запас та письмові 

формулювання. Однак філософія й теорія не проектують 

структурну діяльність. Бракує знань щодо того, як 

конкретизувати настільки продумані цілі. Ініціатори 

проекту перебувають поза реальністю, замкнені у своїх 

кабінетах, не контактують з адресатами проекту. Це 

відхилення тих теоретиків, які зачаровані утопією та не 

уявляють її як рушійну силу реальності. 

 Рутина та інерція. Увага сконцентрована виключно на 

структурах: за інерцією надалі робиться те, що й завжди, 

без сумнівів щодо якості чи потреби поліпшення. А якщо 

випадково виникає якийсь сумнів, то він одразу 
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розсіюється при наступному запитанні: якщо раніше це 

працювало, то чому зараз ні? Відсутні такі інструменти, 

як самоаналіз та постійний контроль якості. Напевно 

існує небагато суспільних середовищ, де є така велика 

схильність до подібного відхилення, як у середовищі 

виховання (у школі). Навчальні програми, методи 

навчання, повторення змісту занять із року в рік, 

ритмічне слідування шкільному календарю, складність 

шкільних макроструктур… Здається, що все це немов би 

вступає в альянс, аби змусити педагогів втратити 

горизонти цілей та потреб, у відповідність до яких треба 

привести структури. У процесі розвитку проекту вони 

прагнуть приспати його протагоністів: у такий спосіб, 

щоб той, врешті-решт, виявився проектом, розробленим 

людьми, які служать лише задля підтримки певних 

структур. 

 Жага до пережитків минулого. Педагоги 

концентрують увагу на самих собі. Менш важливим є 

проект: зникають із горизонту адресати та їхні потреби. 

Немає думок про цілі, також не надається великого 

значення структурам. Єдине, на чому зосереджуються усі 

зусилля, це як утримати самого себе, як вижити; 

втрачаються дух, відповідальність, можливості, 

креативність. Тобто, все те, що мало якусь логіку 

існування тоді, коли педагоги залежали від проекту, 

коли вони мали за частину своєї місії надання відповідей 

на потреби; однак адресати уже стали простими 

“користувачами” чи “клієнтами”, які дозволяють їм 

існувати. 
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2.4. Виховне душпастирське служіння у 

католицькій школі 

 

Фундаментальні основи виховного душпастирського 

служіння 

 

Перша основа походить від суть католицької місії і 

полягає у тому, щоби бути знаками та носіями Божої любові 

до молоді. Все душпастирське служіння служить виконанню 

цієї місії. Таким чином, католицька школа має сенс незалежно 

від свого соціального успіху чи від громадських умов, більш чи 

менш сприятливих для її розвитку. Важливо те, наскільки вона 

сприятиме гармонійному формуванню дітей, вказуючи їм 

шлях до Господа та християнських духовних цінностей. Не 

можна євангелізувати, не виховуючи, ані надати комплексну 

освіту без вказування кінцевої мети людини. 

“Виконувати душпастирське служіння в католицькій 

школі” не означає просто додати ще один вид активності у 

закладі. Йдеться про те, щоб уся католицька школа, усі 

виховні процеси у ній були наповнені католицьким 

сенсом та значенням. Ми не можемо лише забезпечити 

існування деяких особливих душпастирських видів діяльності. 

Потрібно працювати так, щоб вся проблематика та виховна 

діяльність школи відповідали євангельським цінностям та 

критеріям, містила чітку пропозицію наближення до Бога та 

християнських чеснот через укріплення віри, надії та любові. 

Друга основа є логічним наслідком першої: 

душпастирське служіння в школі — це завдання та 

відповідальність усіх членів педагогічно-

душпастирської спільноти, а не лише тих, кому це 

доручено; служіння розгортається у всьому виховному 

завданні, а не як його опція. 

Католицька школа буде євангельською, коли всі педагоги 

будуть євангелізованими, і, відповідно, якщо вся спільнота 

школи буде євангелізованою. Розуміється, що кожен має 
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різний рівень сприйняття духовності, різний вид особистого 

покликання, але у всіх учасників процесу є спільний 

душпастирський намір. У цьому сенсі маємо говорити про 

перехід від менталітету “уповноваженого чи координатора 

душпастирського служіння” до менталітету “команди 

душпастирського служіння” та до душпастирської співпраці 

усіх педагогів. 

Отже, католицька школа буде євангельською, коли всі 

освітньо-виховні процеси в ній будуть просякнуті 

євангельськими концептами, стратегіями та цінностями, 

виразно чи приховано присутніми. Таким чином, йдеться про 

перехід від менталітету окремих душпастирських завдань до 

менталітету внутрішніх фундаментальних процесів, у які 

вписуються не лише ці завдання, але й уся педагогічно-

душпастирська робота. 

Третя основа — це реалізм, терпеливість та 

оптимізм. Такий підхід вимагає довгого процесу залучення 

спільноти та поступового заглиблення, коли необхідно 

зважати на велику кількість факторів. Зокрема, на збір та 

формування педагогічного колективу, роботу з сім’ями, 

планування душпастирської роботи, постійна увага до 

реальності адресатів тощо. Це не щось, що виконується 

спонтанно, тут немає магічних та миттєвих формул. 

З іншого боку, душпастирське служіння у школі має 

особливі характеристики, які його визначають та 

встановлюють його межі. Це виховне середовище широкого 

охоплення. Його метою є євангелізація культури та 

інкультурація Євангелія, а також передавання християнських 

цінностей мовою культури і професійного середовища.  

Ми не можемо просити від педагогічного середовища 

душпастирських результатів, які виходитимуть поза межі його 

можливостей. Але також не можемо просити меншого, аніж 

можливо. Виходячи з цього підходу, який ми здійснюємо, ми 

віримо у реалістичний, позитивний та глибоко християнський 
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спосіб, у який мають реалізовуватися душпастирські 

можливості школи з католицьким стилем виховання. 

 

Що таке душпастирський план школи? 

 

Душпастирський план католицької школи тісно 

пов’язаний з її педагогічно-душпастирським проектом та його 

відповідним річним плануванням для кожного класу. Такий 

план прагне пояснити та організувати те, що творить 

душпастирську сутність та глибоке значення педагогічно-

душпастирського проекту. 

У наших школах існує безліч актуальних потреб, серед 

яких можна визначити три базові (див. нижче). 

 
 Координація душпастирських і педагогічних дій, 

органічно поєднаних у плані, важлива для того, щоб не 

все залежало лише від креативності чи фахових і 

робочих здібностей відповідального за план. 

 Спільний підхід до реалізації душпастирської програми, 

що спонукатиме до єдності у досягненні визначених 

цілей школи. 

 Увага до шкільного душпастирського служіння – до осіб, 

залучених у нього, до способів його втілення та до його 

конкретних завдань. 

 

Душпастирський план – це оперативний інструмент 

для втілення цих потреб. Він має подвійну мету. 

 
1. Надати єдине євангельське спрямування всьому 

виховному процесу, який пропонує заклад у своєму 

педагогічно-душпастирському проекті. 

2.Планувати та програмувати конкретну 

душпастирську діяльність, яку здійснює заклад. 
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Розробка душпастирського плану пов’язана з залученням 

усіх педагогів і духівників до цього процесу на початку 

кожного навчального року. 

 
Поле дії плану 

 
Укладання та розвиток душпастирського плану вимагає 

одночасної роботи у трьох напрямках, котрі 

взаємодоповнюють одне одного. 

 

1. Розвиток душпастирської місії усіх педагогів та 

повна її інтеграція у виховну місію, яка також є 

душпастирською. Кожен педагог у католицькій школі (школі, 

яка хоче бути другою домівкою, закладом освіти, місцем 

дозвілля та центром духовного розвитку – малою Церквою) 

покликаний володіти батьківськими якостями (людська 

зрілість), педагогічними якостями (професійна 

компетентність), здатністю до дружби (католицький стиль) та 

свідка віри (християнське свідчення). Останній вимір кожен 

педагог переживає по-різному, але завжди з відкритістю до 

переконливого та прямого досвіду віри, це перше поле 

діяльності, у якому реалізується план. Якщо педагог сприймає 

цей вимір своєї ідентичності як свідок віри, то він навчиться 

виконувати душпастирську місію у своїй щоденній праці (на 

заняттях та під час перерви, у бесідах з сім’ями, виконуючи 

завдання зі своїми учнями тощо), хоча й не братиме участі у 

прямих душпастирських діях, властивих священику. Розвиток 

християнської ідентичності має концентруватися на цілях та 

завданнях, які враховують це поле (формування, досвід і 

розуміння віри, душпастирський досвід та залучення до 

душпастирських завдань). 

 

2. Турбота про спільноту школи. Християнське та 

католицьке виховання у середовищі школи — це, перш за все, 

плід свідчення спільноти педагогів. Спільнота, у якій хлопці та 
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дівчата бачать велику сім’ю, у якій вони зростають як 

особистості у відповідному середовищі через набуття досвіду 

автентичних міжособистісних відносин і з передаванням 

певних цінностей. Як виховні структури (внутрішні норми, 

організація простору і розкладу), так і група осіб чи спільнота 

школи (педагоги, батьки, молодь, працівники) – це важливі 

елементи євангелізації. Найкращі та найбільш підготовлені 

душпастирські пропозиції виявляються неефективними, коли 

наші структури чи фактичні взаємини з молоддю під час 

щоденного виконання виховних дій не несуть у собі цінності, 

які ми пропонуємо у даній пропозиції. 

 

3. Пропозиція душпастирського служіння важлива 

для досвіду молоді. Так вони зможуть краще здійснити 

синтез між вірою, життям та культурою; зможуть пізнати 

Господа та прийняти його запрошення до життя Євангелієм. 

Молоді потрібно запропонувати найліпші умови, щоби вони, 

ставши дорослими, могли здійснити свідомий життєвий вибір 

на користь Божого плану. Ця відкрита євангельська 

пропозиція є поетапною та дуже різноманітною: вона не 

здійснюється з усіма в один і той самий спосіб і не завжди 

формує однаковий досвід. Така пропозиція починається з 

прийняття молодої людини у тій ситуації, у якій вона 

перебуває, і передбачає, що вихователь братиме на себе 

зобов’язання за її підтримку та супровід. Сягає також тих 

учнів, які є найбільш віддаленими від християнського досвіду. 

Пропонує можливість зростання та розвитку в даному досвіді, 

супровід та нагоду для духовного прогресу. І намагається 

сформувати людські та християнські цінності зрілими. Врешті-

решт, християнська педагогіка є педагогікою святості. 

 

Отже, євангельська пропозиція школи реалізується за 

допомогою процесу, в якому враховуються всі сторони 

дозрівання людини та її власного поступового розвитку. Ми 

можемо уявити собі цей процес у трьох рівнях поглиблення, 
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трьох концентричних колах. Таке умовне зображення дає нам 

можливість зрозуміти взаємозв’язок між трьома рівнями, а 

також те, що неможливо досягти найглибших рівнів, не 

пройшовши через зовнішні кола. 

 
Перше коло: особа відкривається для віри через 

рівневий підхід у педагогіці. 

 
Це “рівнева педагогіка”, бо вона виховує на певних 

духовних рівнях, що дозволяють молодій людині заглибитися 

у свою власну таємницю аж до досягнення рівня віри. Мета 

такої педагогіки концентрується на тому, щоби спонукати 

перейти від пасивності до активного та вільного стану. Так 

поступово формується певна модель позиції у світі, 

християнська манера (стиль) життя, свідоме буття у спільноті 

та покірна постава перед Богом. 

 

 У школі є багато факторів, котрі впливають на 

формування цього кола. Зокрема, місцезнаходження, 

традиційні для школи символи та прийнята тут естетика, 

простір (належний, у якому існує повага та привітність) 

та візуальні знаки, розподіл годин, можливості для 

взаємозв’язку, діалог, співпраця, дослідження, зв’язок із 

суспільним життям тощо. Крім цього, є ще два 

фундаментальні фактори. Перший — свідчення життя 

самого педагога, другий – життєві цінності, які  існують 

та передаються у спільноті школи. 

 До поглиблення віри ми йдемо, спираючись на певні 

фундаментальні людські цінності (повага до іншого, 

солідарна відповідальність, увага до внутрішнього світу 

кожної людини), через виховання у світлі християнської 

надії (готуючи молодь для того, щоби вона не сприймала 

видимий вимір реальності як єдино можливий та 

розуміла, що трансформація можлива – це і є очікування 

Божого Царства) та через формування для пошуку 
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(найкраща школа не та, що дає багато відповідей, а та, 

що багато запитує та підштовхує до пошуку відповідей). 

 

Друге коло: особа відкриває віру через діалог віра-

культура. 

 
 Це коло прямо пов’язане з тим, що утворює найбільш 

особливий задум школи: її культурну цінність. Вона 

перетворює заклад як такий на привілейований та 

невід’ємний елемент християнської освіти і виховання. 

 Тепер домінують два важливі завдання. Перше 

стосується євангелізації культури. Друге — це 

інкультурація віри, тобто пропозиція християнського 

сприйняття світу, людини та історії, виклад основ 

християнства через інтерпретацію життєвого досвіду 

учня. Йдеться про проголошення звістки про спасіння 

мовою, зрозумілою конкретній особі або групі осіб з 

урахуванням їхнього особистої історії й культурного 

досвіду. Відповідно, шкільні курси духовно-морального 

спрямування (предмет релігії) та інші предмети мають 

надавати не лише просту інформацію про феномен 

духовності, але й основи інтерпретації життєвого досвіду 

в світлі віри та зв’язок такого підходу з іншими 

знаннями, які здобувають школярі. 

 

Третє коло: особа переживає та приймає віру 

через розвиток та заглиблення. 

 

 Цьому сприяє відкрите проголошення Євангелія, 

прославлення Бога, процес розпізнання християнського 

покликання і більш зріла формація, що звершується у 

християнській спільноті. Далі досвід зрілої віри може 

розвиватися у процесі постійної християнської формації 

як відповідь на запрошення слідувати за Христом згідно 

з обраною життєвою дорогою. 
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Душпастирський план: загальні та специфічні типи 

втручання 

 

Автори душпастирського плану школи мають пам’ятати, 

що існують три рівні педагогічно-душпастирського впливу: 

загальне середовище, групи та особистість кожного учня. У 

“Нарисі католицької душпастирської роботи серед молоді”, 

виданому Католицькою Церквою 2013 року, окреслені три 

рівні супроводу у педагогічно-душпастирській спільноті. 

 

  На рівні виховного середовища наявні такі важливі 

елементи, як християнське свідчення всієї педагогічно-

душпастирської спільноти та особисте життєве свідчення 

педагогів (особливе значення тут має свідчення членів 

монаших спільнот і духовенства). Євангельський погляд 

на педагогічні знання, методи та виховну діяльність 

загалом твориться шляхом формування у світлі Божих 

цінностей і чеснот. Так виникає поле для відкритого 

проголошення Євангелія, завдяки чому зростає обсяг 

душпастирської діяльності у середовищі (обмін 

християнськими привітаннями, спільна участь у Святих 

Таїнствах і церковних святкуваннях, літургійні дні, події 

солідарності та проголошення виховних цінностей). 

Цьому сприяють зовнішні мотиви (плакати, візуалізація 

інформації для молоді, зображення, фрази, 

прикрашання класів); середовище (увесь простір: класи, 

коридори, вбиральні, вестибюль, подвір’я) та відкриті 

візуальні матеріали з ілюстраціями, прикладами тощо. 

  Рівень спільноти. Тут пропозиції доходять до молодої 

людини як учасника людської групи (шкільного класу). 

Добре, якщо у класі панує дружня й щира атмосфера, а 

також приятельські відносини, котрі сприяють спільній 

роботі та творенню навчальних проектів. Також цей 

рівень творять такі види освітньо-виховного досвіду і 

співдії, як щоденна виховна робота кожного педагога з 
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кожним класом, якому він приділяє увагу чи з яким 

проводить уроки; супровід у групі дітей (підлітків, 

молоді), де супровідник чи координатор класу фактично 

стає натхненником для своїх підопічних; шкільна освіта 

духовно-морального спрямування; співпраця і спільне 

дозвілля у групах чи класах; процес виховання у вірі, що 

відбувається у спільноті учнів; участь у Святих Таїнствах 

тощо. 

  Особистий рівень, на якому диверсифікація 

педагогічно-душпастирських проектів має на меті 

відповісти на конкретні потреби кожного адресата. 

Найважливішими виявами на цьому рівні є освітньо-

виховна робота кожного педагога та духівника у світлі 

присутності Бога та щирості у взаєминах з учнями і 

колегами, що походить з основ розуміння того, чим є 

християнська педагогіка. Також важливий тактовний 

контакт з сім’ями учнів. З увагою та чуйністю мають 

працювати не лише класні керівники, вчителі та 

духівники, але й психологи, соціальні педагоги і медичні 

працівники, а також представники адміністрації школи. 

Суттєвим тут стає особистий контакт кожного учня з 

педагогом, який у разі потреби може набути рис 

особистого супроводу з метою допомоги дитині у 

зростанні, розвитку й розпізнанні свого особистого й 

професійного покликання. 

 

2.5. Духовенство, монашество та миряни: 

єдина місія Церкви 
 

Спільна місія – це значно більше, аніж просто 

працювати разом 

 

Педагогічний проект та місія, які католицька школа 

розвиває у суспільстві та Церкві — це завдання, які втілюються 

у життя не лише духовенством і монашеством, але і також 
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багатьма мирянами. Вони ідентифікують себе з католицьким 

підходом у освіті й вихованні та прямо залучені до нього. 

Таким чином, ми можемо правильно зрозуміти 

християнську освіту і виховання як церковну місію і, 

водночас, як служіння, “культурну службу”, що глибоко 

втілює місію Церкви. 

 

У церковному та соціальному контексті ми переживаємо 

багато змін. Це, зокрема, оновлене сприйняття концепту 

церковної спільноти у світлі богослов’я ІІ Ватиканського 

собору. Собор наново запросив усіх християн, незалежно від 

їхнього покликання, долучитися до євангельської місії. ХХ і 

ХХІ сторіччя дало світу великих сучасних пап, відкритих до 

співпраці з мирянами. Водночас виникла нова реальність 

підходу Церкви до закладів освіти – також і завдяки знову 

відкритому в світлі Євангелія усвідомленню спільної церковної 

місії християн різних станів. Всьому цьому посприяли 

соціальні зміни, які прийняла школа, нові підходи до 

духовності й релігійності, педагогічні інновації тощо. 

Католицька Церква нараховує певну кількість 

духовенства і монашества. Ці особи розвивають важливу 

місію всередині Церкви відповідно до своєї духовності. Вони 

часто роблять можливим поєднання життя Церкви з власне 

роботою закладу освіти. Їхня відданість є великою, хоча й 

доволі різною – залежно від їхніх можливостей, характеру та 

попереднього формування. Попри характерні особисті 

відмінності, вони об'єднанні багатьма спільними аспектами 

духовного життя та діяльності в Церкві. Життя, віддане Богу, є 

спільним знаменником для всіх них. 

Проте вони не самі, з ними співпрацюють миряни, які 

також по-своєму поділяють та виконують місію Церкви, яку їм 

доручено. Розділяти місію у Церкві загалом і у католицькій 

школі зокрема – це значить пізнати самого себе як 

протагоніста місії, долучаючись до завдань, властивих закладу, 

на рівні з іншими членами освітньо-виховної спільноти. Це і є 
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спільна місія, яка народжується з духовного досвіду та 

реалізується в закладі освіти, спільнота якого збагачується 

чітко визначеними компетенціями кожного педагога, а також 

його покликанням до лідерства у царині освіти. 

Хоча раніше у суспільстві католицька школа часто 

ідентифікувалася зі школою, що засновувалася, розвивалася та 

стимулювалася монашою спільнотою або іншою 

християнською спільнотою, відданою освітній місії, сьогодні 

ситуація змінилася. Ви, напевно, погодитеся з трьома 

наведеними далі твердженнями. 

 
 “У закладах освіти є багато роботи. Зважаючи на те, що 

всі священики, монахи, монахині та миряни є складовою 

частиною виховної команди, вони можуть розділити 

роботу, щоби разом вести її вперед”. 

 “Стає щораз складніше продовжувати виконувати 

численні завдання, які необхідно розвивати у закладі 

освіти. Необхідно поділяти обов’язки. Миряни можуть 

виконувати їх так само, як і духовенство і монашество, 

включно з обов’язками координації та керівництва”. 

 “Існує переконання, що рішення щодо заснування 

католицьких закладів освіти та його втілення— це 

обов’язок як мирян, так і духовенства та монашества”. 

 
Проаналізувавши ці три пункти, можна усвідомити, що 

кожен із порушених аспектів співвідноситься з трьома різними 

моделями спільної участі: 

 по-перше, йдеться про певну модель співпраці; 

 по-друге, мова йде про спільну відповідальність; 

 по-третє, на увазі мається спільна місія. 

 
Щоб дійти до концепту спільної місії, ми маємо 

нагадати, що інколи у закладах щось справді є спільним та 

об’єднує, а щось – просто розподіляється. Аби досягти 
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спільності місії, працівники школи не лише розподіляють 

роботу та обов’язки суто за функціональною системою, але 

мають поділяти все це у контексті єдності педагогічно-

душпастирської спільноти. 

 

Що значить поділяти місію, роботу, обов’язки? Про 

що ми говоримо, коли йдеться про спільну місію і спільну 

відповідальність за процес освіти і виховання? 

Пояснюючи роль мирян у католицьких організаціях, 

св. Іван Павло ІІ у церковному документі “Богопосвячене 

життя” (Vita Consecrata, 54) писав, що багато закладів дійшло 

до переконання, що їхня духовність і місія може поділятися з 

мирянами. Відповідно, підкреслює Святіший Отець, миряни 

запрошені Церквою до інтенсивнішої співучасті у духовності та 

у місії закладів, де вони працюють. Можна сказати, в історії 

відносин між духовенством, монашеством та мирянами нині 

триває нова та сповнена надії глава. У іншому документі, 

“Покликання і місія мирян” (Christifideles Laici, 32), св. Іван 

Павло ІІ також стверджує, що покликання, посвята та місія 

мирян тісно пов’язані між собою, вони впливають одна на одну 

та переплітаються аж до тієї міри, що посвята представляє 

водночас основу та результат місії. 

Освіта і виховання – це місія, глибоко вкорінена у 

Церкву та християнську віру. Поділяння місії передбачає 

якісний перехід від “школи отців / сестер” до “школи 

педагогічно-душпастирської спільноти”, де залучені віруючі 

всіх станів, які, поділяючи відповідальність, працюють над 

першочерговими завданнями, суспільними та церковними, 

міцно стоячи на фундаменті католицької віри і духовності. 

Виходячи з концепції Церкви як зібрання Божого народу, 

де абсолютно всі її члени стають свідками та засобами місії 

проголошувати Євангеліє, розуміємо під спільною місією у 

середовищі освіти і виховання подвійний Божий і 

церковний заклик, який звернений на кожного з нас і 

якому всі ми хочемо відповідати. 
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З одного боку, ми бажаємо прийняти, особисто та 

послідовно пережити особливий Божий і церковний заклик як 

монахи, монахині, миряни чи священики. Він був даний 

кожному з нас як неоціненний дар, і має бути втілений з 

огляду на особливості нашої духовної традиції. 

І, з іншого боку, виходячи з того, ким ми є, ми відчуваємо 

покликання до співпраці в євангельській місії Церкви у 

найрізноманітніших сферах християнської освіти і виховання. 

Євангельська місія, яка має особливе значення у виховній 

діяльності, прагне до людського та культурного стимулювання 

і розвитку, передавання новим поколінням певних традицій, а 

також діалогу віри з культурою. Тож для християн ціль 

комплексного виховання досягається тоді, коли воно, в той чи 

інший спосіб, із глибокою повагою до усіх, передає новим 

поколінням правду про Ісуса Христа та Його Євангеліє. Це 

потрібно робити так, щоб Слово Господа могло бути втіленим у 

реальному житті та діяльності людей і, таким чином, творило 

трансформацію суспільства відповідно до споконвічного 

Божого плану. 

У цьому значенні спільна відповідальність і місія є 

вище схем трудових та економічних відносин. Хоча такі 

відносини необхідні та їм має приділятися належна увага, але 

ці схеми (якщо все обмежується лише ними) співвідносять 

членів спільноти школи виключно з ролями “власників” та 

“прийнятих на роботу за контрактом”. Спільна 

відповідальність — це сприйняття місії як особистої та 

готовність використати всі свої знання і вміння задля служіння 

спільному благу всіх членів спільноти школи, особливо задля 

блага учнів. 

Спільна місія спільноти школи, прийнята у світлі 

Євангелія — великий дар для нашого часу та надія для 

майбутнього. В той же час ми розуміємо, що складність 

буденного життя та особисті обставини кожної людини часом 

роблять нелегким завданням можливість одразу визначити та 

чітко розвинути характерні риси кожної з форм життя у 
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Церкві. При практичній реалізації спільної місії може 

видаватися, що повсякденне життя зрівнює нас усіх, і це нам 

аж ніяк не допомагає. Взаємне пізнання особливостей 

кожного покликання, без жодних протиставлень чи 

зрівняння, постає як особливо плідна перспектива для 

збагачення церковної єдності педагогічно-душпастирської 

спільноти. Тому треба звертати увагу на те, щоби не прагнення 

влади чи престижу, не інерція та лінощі визначали мотиви 

наших рішень, але щоб ми усі разом, відкриті для Духа 

Божого, прагнули служити єдиній місії Христа та Його 

Церкви. 

Послідовне втілення принципу спільної місії та спільної 

відповідальності має сприяти впровадженню процесів 

залучення мирян до управлінських функцій на всіх 

рівнях, зокрема – до координації різних центрів у одному 

закладі освіти. Водночас слід пам’ятати про формування у 

кожного члена педагогічно-душпастирської спільноти 

чутливого ставлення до взятих на себе спільної 

відповідальності та місії. 

Спільнота школи об’єднує людей зсередини, разом 

із їхнім внутрішнім світом, а не лише за функціями. Так ми 

досягаємо спільності думок і тенденції до взаємодії та 

співпраці у спільноті школи мирян, монашества і духовенства. 

Це є втіленням духовної єдності, що веде до спільної та 

солідарної реалізації місії закладу. Міжособистісні відносини 

сприяють зростанню кожної особи, задіяної у цьому процесі. 

Звідси й виходить значимість розмови про те, чим по суті має 

бути спільнота католицької школи. 

У світлі цього ми маємо задуматися і переосмислити 

теперішнє та майбутнє шкіл, стимулюючи нову організаційну 

культуру, в якій ми перейдемо: 

 

 від “моя” до “наша” школа або мережа шкіл; 

 від “робимо те, що можемо” до “пропонуємо якісну 

педагогічно-душпастирську альтернативу; 
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 від “багатофункціонального директора” до “керівної 

команди” технічних керівників та натхненників віри; 

 від “елітного та відомого закладу освіти” до “закладу, у 

якому оживають академічні програми та який творить 

активна спільнота педагогів, учнів і батьків”; 

 від “покрити витрати” до “вести практичну економіку”; 

 від “виконувати душпастирську роботу” до “бути 

видимим і справжнім християнським центром освіти, 

виховання і діяльного душпастирства”. 

 

Миряни “нового покоління” 

 

Сьогодні миряни наших освітніх центрів мають 

можливість здобувати досвід віри та християнського 

формування прямо на місці через освічених представників 

Церкви, які мають спеціальні знання (духовні, богословські 

тощо), і, водночас, становлять частину спільноти школи. 

Однак, із плином років, організаційна система закладів 

католицької освіти з різних причин може змінюватися. А 

особи, які ними управляють та стимулюють розвиток 

католицького шкільництва, можуть бути вже переважно 

мирянами. Таким чином, це “нове покоління” мирян стане 

активною та невід’ємною складовою у прийнятті рішень. Вже 

зараз багато з них обіймають у католицьких школах керівні 

посади, і це змушує представників офіційної Церкви ставити 

питання про делегування звань і титулів. 

 

Час ставить нас перед мирянами “нового покоління”. 

Вони покликані мати духовне життя і відчуття єдності з 

Церквою. Це спонукає таких “нових мирян” поділяти 

євангельську місію, а також прийняти християнський 

католицький стиль праці, служіння та життя у громаді. 

 

Зважаючи на європейський досвід католицького 

шкільництва, видається важливим вказати наступні риси, які 
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ми вважаємо необхідними для того, щоби спільна місія 

християн всіх станів у закладах освіти була більш повно 

реалізованою в майбутньому. 

 

 Бути уважними до натхнення Божого Духу. Ми 

свідомі того, наскільки високими є виклики. Зрештою 

йдеться про те, що Євангеліє та його цінності мають 

вкоренитися у серцях нових поколінь. Виклик такого 

значення вимагає від усіх — мирян, монашества та 

священиків — уважності до Духу, щоби Він керував 

нашими рішеннями та діяльністю, спонукаючи до 

можливого внутрішнього перетворення. Аби дати 

відповідь на виклики, які сьогодні ставлять сфера освіти 

й виховання та потреба євангелізації, ми маємо 

здійснити велику переміну мислення (навернення) та 

стати вищими за схеми відносин та керівництва, які були 

дієвими колись раніше, але вже не відповідають 

потребам сьогодення. 

 Бракує нам і співпраці та розширення мережі 

контактів між різними католицькими і 

некатолицькими школами. Тут йдеться про ситуацію 

дефіциту спілкування. Причини цього треба шукати у 

боязні, індивідуалістичних підходах, суперництві та 

нестачі навиків. Однак, коли існує виключно бажання 

кооперації, то й сатисфакція є високою. 

 Тож, аби не піддатися впливу очікувань, які 

породжуватимуть розчарування, ми маємо чітко 

розуміти, що спільна місія не може і не буде 

сприйнята всіма на одному і тому ж рівні 

співпраці. Різні підходи, життєвий і духовний досвід 

різних осіб заслуговують глибокої поваги з боку колег й 

інших членів спільноти школи. Покликанням кожного у 

спільноті є підтримка одне одного та постійні роздуми і 

дії у напрямку того, як ми можемо переживати нашу 

місію у найбільш повний спосіб. 
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 Спільна місія — це не лише певний спосіб роботи чи 

управління закладом, вона має також бути свідченням 

життя. Поділяння місії впливає на розвиток духовного 

життя, професійний і особистий розвиток її учасників. 

Зрозуміло, що це передбачає готовність до братніх 

взаємин, взаємної поваги задля спільної участі у подіях, 

пов’язаних із життям Церкви і духовним життям, а 

також задля відчуття самих себе солідарними у житті та 

діяльності. Спільна місія веде до поділяння моментів та 

аспектів особистого, сімейного і суспільного життя, що 

збагачує всіх нас як особистостей і робить солідарними у 

місії. І водночас формує тих, хто щиро живуть за 

християнським прикладом спільності та згоди. У школі, 

де працюють члени монашого згромадження, стає 

необхідністю відкритість останнього до співпраці та до 

ділення духовним досвідом. 

 Ясність. Багато труднощів, з якими ми зустрічаємося на 

нашому спільному шляху діяльності, походять від 

недостатньої ясності певних важливих аспектів життя, 

праці та прийняття рішень. У цих процесах необхідними 

є вчасне інформування, діалог та співпраця багатьох 

осіб. Але було б помилкою вважати, що спільна місія — 

це процес простої практики надання зборам 

повноважень у прийнятті рішень. Спільна місія буде 

більш результативною і краще втіленою за умови 

більшої ясності у часі, середовищі та серед осіб, до чиїх 

функцій належать рішення та повноваження. Відомо, що 

багату динаміку життя не вдається обмежувати законами 

і нормами; однак, за умови того, що правила, практичні 

посібники чи статути чіткіше окреслять завдання та 

обов’язки кожного, особливості духовності й діяльності 

всіх будуть більш узгодженими зі спільними надбаннями 

і більшою буде гарантія на плідне професійне й духовне 

життя та щоденну активну діяльність. 
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 Спільне формування для спільної місії. Спільна 

місія не виникає спонтанно. Вона потребує певного 

“плану діяльності”, який визначатиме вектор дії та 

сприятиме втіленню у закладі стратегії порозуміння та 

духовної спільності. З іншого боку, реалізація місії 

потребує професійних, зрілих і сформованих осіб, 

здатних відповідати на виклики часу і ситуації. Тому 

необхідно, щоб усі приділили особливу увагу 

формуванню. Плани спільного формування 

(спрямованого на християнську, професійну і людську 

зрілість) мають відповідати тим цілям, які вони мають, 

спрямовуючи час та ресурси на якісні розвиваючі 

завдання. Суттєвим є і той факт, що формування 

педагогів (мирян, священиків, монахів та монахинь) 

буде одним із ключових пунктів, через які 

реалізовуватиметься майбутнє християнського 

виховання. 

 

2.6. Взаємини сім’я-школа 

 

Сім’я: “виховний суб’єкт” і “церковний суб’єкт” 

 

Нові моделі життя в сім’ї та її вирішальна роль у 

передаванні віри остаточно сприяють тому, щоб інститут сім’ї 

був під особливою увагою суспільства і Церкви. Католицька 

школа і вся духовна родина вірних розуміє її значення (сім’я 

завжди була важливою реальністю для християн) і, водночас, 

визнає її важливу та унікальну роль у формуванні 

особистості, стимулюючи до роздумів над глибоким 

значенням того, яке значення має сім’я – як  домашня Церква 

– для розвитку віри. 

Великі зміни, які існують зараз у підході до розуміння, що 

таке сім’я, мають свою логіку та пояснення. Хоча деякі 

дослідники спостерігають найразючіші зміни лише у 

дисфункційних родинах, члени яких мають між собою 
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найслабші зв’язки та перебувають у складних життєвих 

обставинах. Так чи інакше, ми живемо в епоху, коли сім’я 

часто втрачає і духовне значення (як церковний суб’єкт), 

і формаційне значення (виховний суб’єкт), яке загалом має 

походити перш за все від неї. 

Католицька модель школи виходить із того, що 

насамперед сім’я покликана бути місцем передавання віри. 

Вірити означає також і прийняти певний спосіб життя. А 

вчимося жити ми у перші роки життя саме у сім’ї — першій 

християнській спільноті. Для християнських батьків 

найбільшою радістю є бачити, що їхні діти живуть, слідуючи 

Євангелію, а найбільшим болем — спостерігати за життям 

нащадків, коли ті відлучені від Бога. Християнські сім’ї 

потребують знайти найкращі форми передання віри своїм 

дітям, а для того, щоб можна було цього досягти якнайшвидше 

і якнайкраще, наша школа покликана допомагати їм. 

Християнський заклад освіти має надавати їм супровід, 

формування, підготовку і можливі ресурси, а також 

допомагати переживати та передавати дітям особисту живу 

віру через свідчення життя, а не тільки на словах. 

 

Сім’я і школа: союзники у вихованні 

 

Освіта і виховання — це дещо набагато більше, ніж те, що 

відбувається лише у школі. Формування людини має бути 

комплексним, і, відповідно, має різні форми. Окрім цього, у 

процесі переходу від академічної ролі до особистісної та 

соціальної, який здійснює школа, залучення сім’ї є 

необхідним. Батьки — це перші та головні відповідальні за 

виховання своїх дітей, вони незамінні у процесах формування 

первинних освітньо-виховних чинників: емоційно-вольової 

сфери, сфери цінностей і рішень. Школа сама не може 

виховувати такі фундаментальні виміри як автономію, 

здатність до спілкування (комунікації), відповідальність чи 

духовність. 



 

79 
Модуль 2 – Християнський рівень   

Батьки відповідають на запрошення школи до діалогу і 

співпраці, оскільки їхнє прагнення по суті спільне — це 

бажання блага для дитини. Водночас, сім’ї часто відчувають 

неспроможність виховувати своїх дітей, вони закриваються у 

собі перед щоденними конфліктами та перед викликом 

розвитку власного сімейного проекту. Вони мають потребу 

у вивченні інструментів для супроводу своїх дітей: як їх 

слухати, як узгоджувати норми, як бути впевненими у собі, як 

сприяти автономності, як виховувати у позитиві, відповідаючи 

на кожну пропозицію, яка поєднуватиметься з цими 

інтересами. 

Метою католицької школи є творення глобальної 

освітньо-виховної спільноти, де всі будуть об’єднані спільним 

проектом. Необхідно трансформувати суспільний вимір 

шкільного проекту, треба відкрити його сім’ям та усім 

особам, причетним до спільноти школи. Відкритість на 

лідерську роль сім’ї в цих питаннях — це визначний чинник у 

виховному розвитку дітей. Її вплив може бути 

фасилітаторським (зокрема таким, який спрямовує дитину, 

допомагає їй і сприяє в процесі освіти) чи перетворитися на 

перепону у реалізації педагогічно-душпастирського проекту. 

На жаль, існують показники, які вказують на незначну 

участь сім’ї у вихованні дітей, відсутність підтримки шкільних 

заходів із боку батьків, збільшення серйозних конфліктів сімей 

зі школами та звуження місії батьків до простої організації 

позашкільної діяльності дитини. Тому необхідно шукати 

стратегії для стимулювання та підживлення відносин 

сім’я-школа, змінюючи наявну ситуацію мінімальної участі 

батьків. Існує багато способів, аби створити простір для 

активної сімейної участі в освітньо-виховному процесі 

(технології, зокрема, сприяють зменшенню дистанції, але не 

варто вдаватися до помилки будувати відносини сім’я-школа 

виключно на технології). 

Має виникнути новий концепт відносин всередині 

школи, оскільки ані внесок вчителя не може обмежуватися 
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класом, ані сім’ї не мають постійно зв’язуватися з викладачем 

для того, щоб дізнатися про стан розвитку дітей: участь сім’ї 

має розглядатися з позиції загального функціонування 

закладу, сім’я - окрім участі у прийнятті рішень та пропозицій 

вдосконалення – має бути в курсі того, як організований і як 

працює заклад освіти. Для цього необхідно, щоб у кожному 

закладі діяв стратегічний союз педагогів, адміністрації та 

батьків, орієнтований на благо і гармонійний розвиток дітей. 
Щоб сприяти такому союзу, необхідно включити 

“позицію сім’ї” як у початкове формування проекту закладу, 

так і у його постійну реалізацію. Мається на увазі: 

  

 усвідомлення “важливості” та “необхідності” супроводу 

сімей учнів та їхнього залучення до діяльності освітньо-

виховного закладу; 

 відкритість до щирих душпастирських відносин з 

сім’ями: необхідно активізувати відносини та поєднати 

шляхи, властиві освітній і родинній сферам, створюючи 

стратегії для покращення взаємодії між ними; 

 необхідність забезпечення “специфічного” формування 

для того, щоб краще служити підтримкою та орієнтацією 

для дітей, що живуть у сім’ях, та самим сім’ям. 

Наприклад, у таких темах, як сімейна товариськість, 

моделі сімейної спільноти, вплив соціальних змін на 

сімейні відносини, передача цінностей у сім’ї, базові 

навички для сімейної стратегії у кризі чи для супроводу 

спільних проблем у відносинах батьки-діти тощо. 

 

2.7. Важливо пам’ятати 

 

1. Католицькі заклади освіти — це платформа 

євангелізації й присутності Церкви, яку ми хочемо і 

покликані підтримувати відкритою, дієвою місією, задля якої 

вона була створена. Мета католицької школи полягає у тому, 

щоб творити освітньо-виховну альтернативу, яка, збігаючись у 
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ключових аспектах навчання та виховання з іншими закладами 

освіти, водночас пропонує певні знаки духовно-ціннісної 

ідентичності й особливі акценти, стиль та можливості. Щоби  

все це реалізовувалося у властивий спосіб, католицька школа 

покликана мати власний освітньо-виховний та душпастирський 

проекти, а також чітку доктрину. 

 
2. Освітньо-виховний проект католицької школи 

містить у собі попередньо визначений ціннісний намір, 

окреслений у доктрині – орієнтирі, натхненному Євангелієм. 

Саме цей проект часто є причиною того, що батьки обирають 

для дитини саме нашу школу. Католицькі заклади освіти 

суспільство цінує за гідну відповідь на виклики сьогодення, за 

комплексне виховання з акцентом на людяності та чуйності, за 

формування в учнів критичного мислення, а також за 

підготовку самостійних особистостей, здатних бачити сенс у 

житті, діяльності та розвитку. Кожен учень католицької школи 

– унікальна особистість, яка не боїться змін, готова зустрічати 

нові виклики, проголошувати фундаментальні цінності та 

здійснювати самореалізацію згідно з християнською 

антропологією. 

 
3. Зміст проекту кожного католицького закладу освіти 

містить християнські компоненти (католицькі 

педагогічно-душпастирські орієнтири), що важливо, 

зокрема, через свій обов’язковий зв’язок із доктриною школи: 

 

 оскільки є (і має бути) певне християнське тлумачення 

контексту діяльності школи; 

 християнські духовно-моральні цінності, властиві 

католицьким закладам, є складовою частиною 

характерних рис школи і нашого духовного коріння; 

 і загалом, оскільки католицький освітній центр — це 

середовище зв’язку та співпраці, яке щораз більше 

породжує спільні відповіді на виклики сучасності та 
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спільні ініціативи, важливі для гармонійного розвитку 

усіх членів спільноти школи. 

 

4. Переконання у євангельській цінності, яку католицька 

школа свідчить через усю свою багатовимірну освітньо-

виховну діяльність. Традиції (проекти, методи, стилі, 

прийоми), виховні траєкторії (здійснення чогось та досвід) та 

виразно євангельські пропозиції католицької школи 

формують душпастирську виховну роботу. 

 

5. Священики, монахи, монахині та миряни – всі ми 

залучені до єдиної місії католицької освіти, яку покликані 

поділяти, розуміючи та взаємодоповнюючи роль кожного 

зокрема. Спільна місія не зводиться лише до співпраці у 

виховних завданнях, а поширюється на спільну 

відповідальність. Це, відповідно, передбачає глибоку спільність 

у питаннях освіти і виховання, ділення інформацією, взаємне 

сприяння формації, активну участь у підготовці та оцінюванні 

освітньо-виховних і душпастирських проектів, їхню реалізацію 

та управління ними згідно з компетенціями та можливостями 

кожного з нас. 

 

6. Ми вважаємо, що сім’ї та педагоги спільно 

виховують учнів та учениць, які відвідують католицькі заклади 

освіти. Співпраця батьків і школи та активна добра 

координація спільних дій здатна впливати на поліпшення 

процесу гармонійного розвитку дітей. Для цього треба 

створювати відповідні канали співдії та координації як джерел 

постійного зворотного зв’язку між сім’єю та школою. 

 

2.8.Теми для обговорень і завдання 

 
Обговорення 1: попередні очікування від Модуля 2 

Поділіться у групі попередніми очікуваннями від Модуля 

2. Зверніть увагу на перший пункт теми (про цілі, яких ми 
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хотіли досягти) для того, щоб пригадати спектр тем, про які 

йтиметься у модулі. 

 
Завдання 1: євангельська значимість католицької школи 

 

Церква завжди брала на себе різні обов’язки, якими мало 

хто переймався у дуже різних галузях (культурі, здоров’ї, увазі 

до певних соціальних груп тощо). З плином часу багато з цих 

функцій перейняли держави та недержавні громадські 

організації. Спробуйте дати відповідь на запитання, окреслені 

нижче. 

1. Яка логіка у існуванні шкіл при Церкві? Для чого, 

на вашу думку, існують католицькі школи у середовищі освіти і 

виховання? 

2. Що кажуть ці судження батьків про католицьку 

школу? Прокоментуйте їх. 

 

 “Ця освіта – якісна педагогічна пропозиція, що має 

коріння й традиції”. 

 “Це найкращий вибір, бо підтримує та забезпечує 

людські цінності, у яких, як ми віримо та очікуємо, 

будуть виховані наші діти”. 

 “У католицькій школі присутній певний елітаризм або 

особливий відбір”. 

 “Католицька доктрина існує хіба як приклад для 

наслідування. Релігійний елемент — це важливий 

показник, але не те, що мене найбільше цікавить”. 

 “Це конкурентоспроможні заклади, гарантія 

майбутнього та якісний внесок у суспільство”. 

 “Католицька школа має послідовний педагогічний 

проект, де наявні спільна праця, заохочування до 

лідерства і відповідальність в управлінні”. 

 “Тут культивують певні “застарілі”, хоча все ж важливі 

лінії поведінки: дисципліну, самопожертвування, 

контроль над учнями тощо”. 
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 “Католицькі школи мають добрий імідж: це заклади з 

високим рівнем якості освіти (академічної, етичної, 

патріотичної)”. 

 “Це середовище контролю та безпеки, з особливою 

увагою до учнів”. 

 “Ці заклади мають якісне ресурсне забезпечення та 

добру інфраструктуру”. 

 “Релігійна мотивація — це одна з ключових причин, 

через яку батьки віддають своїх дітей до таких закладів”. 

 
Обговорення 2: духовність і місія 

 

Наш проект є “педагогічним” та “душпастирським” через 

вірність християнській духовності та місії. Обговоріть, 

наскільки актуальним це твердження є для вашого закладу, і в 

чому це виявляється. 

 

Завдання 2 для праці в групах: що каже Церква про 

католицьку школу? 

 

Що таке католицька школа, що значить бути педагогом-

католиком? Детальне розуміння цих понять ми можемо 

знайти у документах Церкви про католицьку школу, 

виховання і освіту. Спробуйте визначити три найбільш 

значимі аспекти діяльності католицького закладу освіти, які 

можна знайти у виданні “Виховувати у свободі, правді та 

любові” (Львів, Свічадо, 2017), документ “Католицька школа”. 

 

Обговорення 3: відхилення, що перешкоджають 

педагогічному проекту 

 

Згадані у модулі відхилення, що перешкоджають 

педагогічному проекту, вказують на деякі моменти, над якими 

слід задуматися. Обговори зі своїми колегами, чи 
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зустрічаються деякі з цих моментів у ваших закладах (але без 

переходу на персоналії). В чому це виявляється? 

 

Завдання 3: оцініть педагогічний проект свого закладу 

 

План, який пропонується нижче, може послужити для 

оцінювання того, чи є євангельським педагогічний проект 

вашої школи. Кожне твердження щодо певного аспекту можна 

оцінити від 0 до 5 балів (наприклад, згідно того, наскільки це 

відповідає шкільній реальності). 

 Відповідно до результатів у таблиці визначте, яких 

конкретних дій можна вжити у вашій школі для 

поліпшення проекту? 

 Хто несе відповідальність за підтримку цих 

рекомендацій? Чи відповідальним є весь педагогічний 

колектив? 

 
1. У нашій школі душпастирські цілі та дії поєднані та 

інтегровані у весь освітньо-виховний процес. 
 

2. Існує зв’язок та безперервність між різними виховними 
діями у виховному процесі, котрий характеризується 
послідовністю.  

 

3. Увесь педагогічний проект чітко зорієнтований на 
формування особистості та на служіння їй, він має чітко 
євангельське спрямування. 

 

4. Серед педагогів — духовенства, монашества, мирян — існує 
єдність і спрямованість на спільність місії та активну 
співпрацю. 

 

5. Поза навчальними програмами є чітка освітня мета та 
відповідні структури для того, аби гармонійно розвивати 
учнів на інтелектуальному, людському та духовному рівні, 
постійно супроводжуючи їх у процесі розвитку. 

 

6. Базові альтернативи нашого проекту орієнтують нас на 
пошук та увагу до найбільш потребуючих (економічно, 
морально, емоційно, інтелектуально) учнів. 

 

7. Ми в першу чергу переймаємося передаванням цінностей 
через увесь навчальний план, через відносини та 
структури, спеціальні дії тощо. 
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8. Виховання для справедливості; формування осіб, що 
будуть рушіями соціальних змін – це турбота, що 
конкретизується у виховному проекті. 

 

9. Наша школа веде учнів і педагогів до наукового і 
духовного пошуку, робить їх критичними, розсудливими, 
вчить розуміти реальність та відкриватися на Таємницю 
Бога. 

 

10. При розробленні навчальних планів різних галузей знань 
береться до уваги відкритість на релігійний вимір. Жодна 
дисципліна не є відстороненою від передачі людських та 
християнських цінностей. 

 

11. Розробка планів шкільного релігійного навчання 
відбувається вдумливо, щоб учень міг володіти 
раціональним, послідовним та поступовим розумінням 
своєї християнської ідентичності у контексті діалогу з 
сучасним світом. 

 

12. Неформальні душпастирські дії — спільні заходи, 
святкування — виникають як сильні моменти для заклику 
до змін та ділення вірою, а не для “приоздоблення” 
християнством навчальної програми. 

 

13. Протягом року передбачені спільні молитві та 
християнські святкування, пристосовані до різних учнів (із 
часом, передбаченим для особистої молитви). 

 

14. Учні, які цього хочуть, можуть доповнювати своє 
християнське формування через духовні пропозиції, 
призначені для поглиблення віри. 

 

15. Пріоритетним вибором у душпастирському закладі є 
формування та натхнення педагогічно-душпастирської 
спільноти, що служить за орієнтир для виховання віри в 
учнів. 

 

16. Існує відповідний зв’язок та координування виховної 
роботи школи та місцевої Церкви. Існують конкретні 
знаки причетності нашої школи до єпархії, парафії та 
зв’язки з церковними інституціями. 

 

17. У нас передбачене залучення учнів до церковного життя та 
їхній супровід у місцевій Церкві після завершення 
формування, яке надає школа. 

 

18. Від школи ми підтримуємо відповідні відносини співпраці 
з іншими соціальними середовищами, у яких розвивається 
учень, особливо з сім’єю. 
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Обговорення 4: педагогічно-душпастирський проект 

школи 

 

Ми говорили, що педагогічно-душпастирський проект 

являє собою процес роздумів та подальшого втілення (чи 

проголошення), що здійснює спільнота школи. Його мета — 

пояснити її педагогічні та євангельські наміри, концепцію 

відносин між особами (учень та педагог) та суспільством, як і 

модель особистості, якій властиві людські та християнські 

цінності. Педагогічно-душпастирський проект пропонує тип 

католицької школи, яка має будуватися у відповідності до 

наявних у ньому цілей, типу учнів, яких ми покликані 

сформувати як гармонійно розвинутих особистостей. Це 

передбачає і розробку політики та стратегії школи в контексті 

ціннісно-орієнтованого інституційного розвитку. 

 
 Що спільного і відмінного є між окресленим тут 

проектом і проектом твоєї школи? Як він поєднується з 

виховним проектом? 

 У разі відсутності розробленого педагогічно-

душпастирського та виховного проектів, які кроки треба 

здійснити для його створення? 

 

Завдання 4: оцініть виховний проект свого закладу 

 

Самостійно створіть критерії для оцінювання виховного 

проекту вашого закладу під керівництвом більш досвідченого 

супровідника. Здійсніть обґрунтований аналіз. 

 

Обговорення 5: тип взаємин у спільноті нашої школи 

 

Як ми можемо визначити та описати тип відносин, 

установлених у спільноті нашої школи… 
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 між адміністрацією та вчителями? 

 між педагогами? 

 у спільноті школи загалом? 

 
Якими аспектами цих відносин ми мали би перейматися 

найбільше? 

 

Завдання 5: цінності та вимоги християнського 

педагога 

 

Починаючи з ключових ідей розділу 2.5, занотуйте свої 

роздуми над прокоментованими аспектами та спробуйте 

заповнити наступні таблиці: 

 
Твоє ставлення як мирянина (монаха / монахині / священика):  

Твої вимоги до духовенства / монашества / мирян:  

Рекомендації: 

 

Обговорення 6: взаємини сім’я-школа 

 

Який рівень чутливості у педагогів вашого закладу до 

відносин з сім’ями учнів школи? Це активна співпраця? 

Розходження в думках? Незнання? Байдужість?.. Що саме, чим 

це викликано? 

 

Завдання 6: батьки учня підліткового віку 

 

Підлітковий вік — важливий крок на шляху до зрілості, 

перехід від дитинства до дорослого світу. Коли особа досягає 

підліткового віку, багато батьків стикаються з тим, що їхня 

дитина – вже не дитина, і не знають як діяти в непрості 

моменти (демонстрація непокори, непослух, проблеми з 

одягом, нічні гуляння, зустрічі з хлопцями / дівчатами тощо). 

У такі миті батьки можуть потрапити у складну ситуацію, тож 

їм необхідна допомога педагогів та духівників. 
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 Які з наведених нижче установок чи порад ви би 

визначили пріоритетними для батьків, які виховують 

підлітків, щоб їхні відносини покращилися? 

Аргументуйте. 

 
1. Треба пояснювати причини для заперечення, спротиву             

та для покарання. 

 Ми маємо уважно вислухати перед тим, як прийняти 

рішення стосовно того, що від нас просять. 

 Треба звикати до виконання домашніх обов’язків 

(прибирання тощо) та до уваги до особистих потреб 

(особиста гігієна, гігієна простору). 

 Більше аналізувати те, “що конкретно” і “чому” 

робить молодь. Причини можуть бути неочікуваними, 

а розуміння дій підкаже, підтримувати чи ні 

конкретну поведінку. 

 Ми маємо бути позитивними та робити так, щоби 

відповідальність, якої ми вимагаємо, була синонімом до 

виховання, чуйності, організованості та 

розсудливості. 

 Ми маємо більше хвалити, ніж карати. 

 Будьте передбачливими і наполегливими, не 

здавайтеся легко. 

 Формулюйте свої вимоги чітко, рішуче та впевнено. 

Підлітки зазвичай користуються невпевненістю 

батьків. Коли син / дочка не хоче говорити, 

запитайте, коли можна буде поговорити? Краще не 

змушувати до розмови. 

 Батьки не мають давати гострих або іронічних 

коментарів щодо поведінки, слів підлітків. Не 

загострюйте увагу на подібних коментарях сина / 

дочки, навіть якщо вони будуть грубими. 

 Якщо ви помилилися, визнайте це негайно і без страху. 

 Зробіть так, щоби підлітки брали участь у дискусіях 

чи сімейних роздумах. 
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  Говоріть із підлітком про його ставлення до 

життєвих подій, про його переживання. 

  Не вішайте ярликів на своїх дітей (мій син / моя дочка 

така...). 

 Цінуйте школу та свої зусилля не лише в академічному 

плані, але і як спосіб навчання для життя. 

  Спонукайте підлітка до погодження розпорядку, видів 

діяльності, розваг, часу для медіа, вільний час та на 

роздуми над цими темами. 

 Дозвольте підлітку помилятися та виправляти 

помилки. Не розчаровуйтеся через поразки. 

 Думайте, що ви є хорошим батьком і хорошою 

матір’ю – досконалості не існує. 
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Цілі, яких ми хочемо досягти  
 

 

Ми ставимо собі за мету, щоби по завершенні цього 

модуля педагог отримав або поліпшив нові компетенції, а 

також зміг здобути певні нові навички (див. нижче). 

 

 Зацікавитися педагогічними та дидактичними 

наслідками сучасної освітньої діяльності та розробляти 

стратегії щодо спілкування, лідерства та роботи в 

команді. 

 Розвивати та оцінювати процеси та плани згідно з 

потребами та особливостями учнів, що буде 

здійснюватися в координації з іншими педагогами 

закладу освіти. 

 

Для цього ми пропонуємо розвивати такі здібності, 

навички та якості: 

 

 знання, розуміння та здібність до міжособистісного 

спілкування; 

 здібність до лідерства і пробудження особистих та 

суспільних процесів розвитку; 

 готовність до активної роботи в команді та до виконання 

спільних проектів; 

 опанування всіх елементів освітнього процесу, володіння 

різними способами взаємодії вчитель-учень 

(відповідними стратегіями і т. п.); 

 розробка та управління комунікаційним планом закладу 

(класу) та його реалізацією (цей план має бути 

орієнтований на забезпечення та досягнення 

адекватного клімату в освітньому закладі, де виховання 

завжди переважає над покаранням); 
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 здібність бути уважним до різноманітності, збільшуючи 

зв’язки з найбільш вразливими особами в закладі та 

їхнім середовищем; 

 знання та застосування оцінювання; 

 усвідомлення власних здібностей та стратегій, 

необхідних для подальшого розвитку педагогічної 

діяльності (оцінювання власної діяльності та свого 

розвитку). 
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Представлення  

 

3.1. Вступ 
 

Педагогічний проект закладу освіти запрошує до 

постійного творчого пошуку в різних сферах діяльності – від 

найменших і, на перший погляд, малозначимих до найбільш 

видимих та складних (як у випадку тих, про які йдеться у 

цьому модулі). Зокрема, це педагогічна діяльність та освітній 

процес загалом; культура оцінювання, увага до 

різноманітності та комунікаційний план освітнього закладу. 

Школа потребує глибоких педагогічних змін. Також 

педагогам важливо опановувати більш емоційні, інтерактивні 

та інформативні навчально-практичні методики для того, 

щоби освітній процес відбувався гармонійно. Вчителі часом 

демонструють ефемерне, так би мовити, володіння новими 

методиками освіти. Тому варто визначити основні 

інструменти, що забезпечать ґрунтовну підготовку 

педагогів упродовж професійного життя. Зокрема, у тих 

сферах, котрі впливають на прогрес у педагогічно-

душпастирській практиці та на якість навчання учнів. Перш за 

все мова про спілкування, педагогічне лідерство та роботу в 

команді. 

Три останні інструменти є просто необхідними у школі. Це 

вимагає від нас особливого чуття до співпереживання іншим. 

А також умінь, достатніх для сприйняття проблем як 

можливостей і використання останніх із найбільшою користю. 

Так окреслюється лідерство як здатність до організації, 

комунікації та мотивації як самого себе, так і інших. У свою 

чергу, мотивація (як центральна вісь і те, що надає сенс 

діяльності) сприяє взаємозв’язку між людьми, які поділяють 

єдину мету, а також формує здатність підтримки єдиного 

погляду на бажання удосконалювати свою діяльність та 

освітнє середовище загалом. 
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3.2. Спілкування та міжособистісні взаємини 
 

У педагогічних взаєминах важливу роль відіграє не лише 

навчання, але й спілкування. Саме у цих взаєминах навчання 

та спілкування постають як дві головні вершини для здобуття 

досвіду. Тож, як ми вже побачили, навчання — це здобуття 

нової поведінки завдяки певному досвіду. Якщо ця дія 

здійснюється у рамках якісного спілкування та досвіду, що 

модифікує нашу поведінку, то вона буде мати кращі здобутки і 

стане ближче до свого ідеалу. Отже, спілкування відіграє 

важливу роль у людській взаємодії та у навчанні. 

У всіх міжособистісних взаєминах (отже, й у тих, що 

встановлюються між вчителем і учнями) відбувається обмін 

ідеями, інформацією, думками і, водночас, почуттями та 

емоціями. Під час уроку має суттєве значення не лише те, що 

педагог виражає у словах, але й те, що ми передаємо через тон, 

спосіб звернення до учнів, ставлення, вираз обличчя і навіть 

положення тіла. 

 

Навчання і спілкування наших учнів 

 

Ми сприяємо навчанню та спілкуванню між нашими 

учнями, коли: 

 

 При проведенні уроку говоримо ясно і з ентузіазмом 

(мотивуємо, хвалимо) та фокусуємо наші повідомлення 

на позитивному, а не на помилках чи недоліках 

(приклади: “я радий, що ти навчився множити”, “вітаю 

тебе”, “мені би хотілося, щоби ви добре співпрацювали у 

дотриманні дисципліни, і у більшості випадків вам це 

вдається”, “нелегко вчитися, але якщо ми докладемо 

зусиль, то все стане більш зрозумілим”, “вправа не зовсім 

добре зроблена, спробуй ще раз, ти можеш виконати її 

правильно” тощо). 
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 При зверненні до учнів називаємо їх по імені, не на 

прізвище чи якось інакше. 

 При намаганні привернути увагу встановлюємо зоровий 

контакт з учнями і демонструємо уважний вираз 

обличчя, постійно переміщуємося по класу. 

 При висвітленні якоїсь думки чи при приділенні уваги 

до участі дітей вживаємо вирази схвалення: “дякую”, “це 

мені подобається”, “добре думаєш”, “це цікаво” тощо. 

 Коли учень відволікається, підходимо до нього, 

пояснюючи тему, і встановлюємо з ним спілкування 

очима. Якщо він продовжує відволікатися, переходимо 

до вербального спілкування. 

 При встановленні якоїсь міри відповідальності за 

проступок: особисто спілкуємося з тим, хто вчинив 

негідний вчинок, запрошуємо до приватної розмови. У 

ній обговорюємо ситуацію та її причини, спонукаємо 

учня (ученицю) подумати над вчиненим. У цьому 

особистісному контакті ефективними є слова 

підбадьорювання і повідомлення, що стосуються віри у 

можливість виправлення. Будь-якого сарказму, 

неетичних порівнянь і т. п. потрібно уникати як у цьому 

випадку, так і в педагогічній діяльності загалом. Крім 

цього, такі поняття як крик (або неконтрольоване 

підвищення голосу), погрози, спроби фізичного 

покарання можуть перекреслити як поняття особистої 

зрілості педагога, так і (в останньому випадку) 

педагогічне покликання та діяльність загалом. 

 

Послухай своїх учнів 

 
   Ми вміємо слухати своїх учнів, коли… 

 Встановлюємо з ними зоровий контакт. 

 Щиро демонструємо інтерес, дослухаємося до учнів як у 

класі та поза ним. 
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 Стимулюємо до запитань і намагаємося відповісти на 

них відразу. 

 Уникаємо виконання інших справ під час здійснення 

взаємодії. 

 Даємо коментарі, що визнають значимість та важливість 

учнів як особистостей: “я тебе слухаю”, “я тебе розумію”, 

“прийму до уваги те, що ти кажеш”, “дуже добре”, “твоя 

думка важлива” тощо. 

 У взаємодії демонструємо дружнє ставлення до учнів 

(вітаємося з ними, подаємо руку, проходимося разом із 

ними, спілкуємося тощо). 

 Беремо до уваги досвід їхнього щоденного життя, 

застосовуючи партисипативні стратегії (коли учні є 

рівноправними партнерами у процесі освіти). 

 На прикладі вчимо їх слухати і поважати однокласників 

та інших учнів. 

 

Сприйняття невербального мовлення учнів  

 
   Ми розпізнаємо невербальне мовлення учнів, коли… 

 Помітимо, що учень змінює тон, інтенсивність, ритм 

голосу під час виступу на уроці чи під час бесіди. 

 Учень демонструє незручність через положення свого 

тіла: повертається спиною до нас, схрещує руки (або 

коли він дуже розслаблений / напружений). 

 Ми розпізнаємо вираз обличчя (увага, втома, нудьга, 

смуток, радість тощо) під час уроку та поза ним. 

 Учень спрямовує чи не спрямовує свій погляд під час 

розмови, понурює голову тощо. 

 Спостерігаємо, що учень (учениця) потирає руки чи 

постукує пальцями, коли ми запитуємо щось на уроці чи 

коли наближаємося. 

 Коли у якийсь момент на уроці виникає абсолютна тиша 

і т. п. 
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3. 3. Лідерство педагога 
 

Ординарні та екстраординарні ситуації вимагають 

лідера 

Виховувати — це те саме, що 

приробити мотор до човна... 

треба приміряти, думати, балансувати... 

... і пустити все у хід... 

Але для цього 

людина мусить мати у душі 

щось від моряка... 

щось від пірата... 

щось від поета... 

і півтора кілограми помірного терпіння. 

Проте потішно мріяти, 

в той час як хтось працює, 

що цей корабель, ця дитина 

далеко піде по воді. 

Мріяти про те, що це судно 

довезе наш вантаж зі слів 

до далеких портів, до віддалених островів. 

Мріяти про те, що коли 

одного дня наш власний корабель вже не буде на ходу, 

на нових кораблях все ще майорітиме наш стяг. 

 (Габріель Селая) 

 
Лідер є у багатьох людях: у матері з нашого району, яка 

вирішальним чином впливає на спосіб виховання дітей; у 

педагогові, який зумів пробудити інтерес до певної сфери 

науки і домігся, щоби хтось з його студентів продовжив його 

справу у дослідженнях цієї галузі. Християнський лідер — це 

особа, яка здійснює добрий вплив на інших осіб. У 

цьому по суті й полягає лідерство: у доброму (а не 

маніпулятивному) впливі на людей, що контактують із нами, 
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на наших синів та дочок, на наших друзів, на наших учнів, на 

людей, які працюють із нами. 

У книзі “Лідери. Портрети та спогади чоловіків, які 

викували сучасний світ”, Річард Ніксон стверджує, що “великі 

лідери — це громи, що змушують історію гриміти” та описує, 

що для нього становить суть лідерства: “Для того, щоби 

лідерство відбулося, треба великої людини, великої країни, 

великої причини” (видавництво Планета, збірка Документи, 

Іспанія, 1983). Історія повна харизматичних лідерів, яким 

присвячують книги Їх люблять чи ненавидять, проте вони 

завжди перед нами – у тих далеких і (зараз) минулих часах. 

Але й лідери, які радше не увійдуть в історію. Вони мають 

обмежений вплив на невелику кількість людей – але 

приносять своєму оточенню навіть більше сатисфакції та 

користі, ніж далекий приклад великих історичних лідерів. Як 

ординарні (звичайні), так екстраординарні ситуації – це 

покликання лідера. 

Роль вчителя, сповненого ентузіазму та підготовленого, і 

такого, що взяв на себе обов’язок здійснювати педагогічну 

діяльність – це лідерська роль. Можливо, він і не виглядає на 

такого лідера, про якого говорив Ніксон, і не стане тим 

“громом, що змусить історію гриміти”. Але, безсумнівно, у його 

просторі зможуть формуватися великі особи для великої 

країни та з великими задумами. Так він точно зможе 

“залишити незабутні враження у душах людей, які його 

знають”. 

“Царством” християнського педагога є його клас і 

зовнішній шкільний простір. Все, що там відбувається, 

певним чином залежить від вчителя, тому він покликаний 

залучати до діяльності людський фактор — основний елемент 

у оволодінні справжнім християнським вихованням. 
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Лідерами народжуються чи стають? 

 

Терміни лідер та лідерство потрібні, щоби звернутися до 

різноманітних функцій, ситуацій та феноменів. Вони 

визначають позитивний вплив, котрий підштовхує колектив 

(спільноту) на реалізацію своїх намірів, досягнення 

поставлених цілей, підтримку доброго функціонування, 

інтеграцію у середовище місцевої громади та спільноти 

Церкви на відповідних теренах, де здійснюється діяльність і 

т. п. 

Однак, лідерство — це не вроджена чи характерна лише 

для окремих осіб якість. Лідерами не народжуються. 

Можна сказати, що 80% осіб при народженні могли би бути 

лідерами в залежності від особистого зростання та розвитку 

здібностей. Будь-хто при встановленні контактів у різних 

життєвих ситуаціях стикається з такими обставинами, в яких 

інші особи потребують від нього здібності очолити групу; інші 

люди бачать, коли людина знаходиться на своєму місці у 

принагідний час і володіє особистими та професійними 

інструментами для здійснення цього завдання. Тож лідерство 

— це якість, що здобувається при прийнятті відповідальності 

за управління, виховання та керівництво іншими, які 

визнають його авторитет. 

Лідерство цілком не залежить від вроджених якостей. 

Воно має плануватися і реалізовуватися. Формування у 

педагогічній справі є чимось невід’ємним, але, на 

сьогоднішній день, наголос робиться саме на необхідності 

формування педагогічного лідерства, оскільки учні та їхні 

досягнення — це головний “предмет” закладів освіти, 

відповідно, і педагогів. Видається парадоксальним, що, 

говорячи про педагогічні центри та заклади освіти, ми мусимо 

наголошувати на потребі формування педагогічного лідерства, 

що по факту мало би бути очевидно – але, на жаль, так не є. В 

реальності ми часто більше концентруємося на 

адміністративній та управлінській роботі у освітньому процесі, 
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залишаючи поза увагою те, що було би головною справою у 

розвитку педагогічної діяльності. 

 

Роль лідерства в організаціях 

 

Роль лідерства в організаціях змінилася за останні 

десятиріччя. У 80-х роках ХХ ст. основне хвилювання 

організацій було спрямоване на ідентифікацію лідерів з 

адміністративними здібностями. У 90-х роках ХХ ст. предмет 

хвилювання переноситься на здатність стратегічно планувати 

та виконувати роботу. Переосмислюються концепти, входять 

інновації в структуру праці, стає очевидним прогрес і новий 

виток розвитку. Нині організації XXI століття шукають лідерів, 

які зможуть перенести стратегічний підхід на різні функції: це, 

зокрема, аналіз ситуації та прийняття рішень, здатність 

переконання, а також компетенції, що стосуються управління 

людьми. Умови праці тепер переважно пов’язані з 

налагодженням, участю та встановленням більш 

демократичних взаємин під час професійного і особистого 

спілкування. 

 
Всередині освітньої інституції лідерство має бути суто 

педагогічним (маючи, таким чином, виховний характер та 

вплив). Лідерство у освіті може відбуватися на різних рівнях. 

Його риси можуть бути доволі особливими: 

 

Організація ХХ ст. Організація ХХІ ст. 
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 роль, що можуть відігравати посадові особи, 

відповідальні за освіту в певній країні, області, районі; 

 лідерство педагогів в специфічному контексті класу та 

закладу освіти; 

 роль, яку виконують учні як лідери серед друзів та 

однокласників. 

 

Тут ми зосереджуємося на особі педагога. Необхідно 

вступити у нову еру, в якій ми повернемо ключову 

фігуру педагога-лідера. Якість сучасної освіти залежить, 

головним чином, від особистої, наукової й педагогічної величі 

вчителів. Від чоловіків та жінок, які немов розбудять нашу 

освіту та виховання. 

Роль педагога сильно змінилася і ще більше зміниться 

протягом ХХІ століття. Тип суспільства, який зараз 

формується, вимагатиме постановки певних завдань, здобуття 

нових здібностей, змін ментальності та перспектив. Йдеться 

про ініціативного професіонала, відмінного від того, до якого 

ми звикли (професіонала-виконавця). Тому ми зробимо 

спробу визначення ключових компонентів чи домінантних 

цінностей педагогічної діяльності, що сприятимуть 

відновленню лідерства педагога. 

Справжнє лідерство в цьому розумінні мало би втілювати 

наступні виміри… 

 

 Харизматичний вимір. Лідер має бути привабливим, 

щоб іншим людям подобалося бути з ним. Цей вимір 

сприяє тому, що інші люди, які входять у його 

середовище, намагаються бути поряд і почувають себе 

зручно від цього. Чому так відбувається? Через 

особистість лідера променіє екстраординарна 

педагогічна цінність, яку оточення більше вивчає очима, 

ніж вухами. Г. К. Честертон стверджував, що учні йдуть 

на урок, аби “вивчати вчителів”. Збіг або розходження в 

особистих переконаннях (особливо коли вчитель одне 



 

103 
Модуль 3 – Професійний рівень   

говорить, інше робить, ще інше думає) — або відсутність 

таких — це щось, що учень швидко виявляє та у чому 

дорікає з особливою ясністю. 

 Емоційний вимір. Особи, які володіють цим виміром, 

демонструють позитивне ставлення до тих, з ким вони 

спілкуються. Якщо ми перейдемо до контексту освітньої 

інституції, то це передбачає, що вони у своїх взаєминах 

ставляться до усіх з повагою, люб’язністю, уважністю; 

вміють визнавати заслуги та чесноти як учнів, так і своїх 

колег. 

 Вимір передбачення. Лідер володіє здатністю до 

попереднього бачення того, якими могли би бути 

найбільш відповідні стратегії та найефективніші заходи 

для вирішення майбутніх загроз та проблем чи для 

здійснення бажаних намірів. 

 Професійний вимір. Вчителі-лідери мають 

підштовхувати школу до досягнення педагогічних цілей 

та завдань. Вони покликані надати інституції та її 

членам можливість використання необхідних ресурсів та 

застосування точних стратегій для досягнення найвищої 

якості освіти. 

 Партисипативний вимір. Лідер робить очевидним, 

що найкращим способом стимулювання осіб та груп до 

творчої розумової роботи та співпраці є спонукання їх до 

прикладання своїх зусиль та участі разом з іншими 

особами в одному освітньому проекті. 

 Культурний вимір. Лідери сприяють об’єднанню 

спільноти своєї школи навколо виняткових 

особливостей культури чи специфічного напрямку 

даного закладу освіти. Окрім цього, такі лідери також 

мають діяти з рішучістю, необхідною для розвитку, 

консолідації, захисту та поширення напрямку культури 

та діяльності свого закладу. 

 Профільний рівень. Лідер приділяє увагу своєму 

власному формуванню та вдосконаленню. Намагається 
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сприяти постійному формуванню тих осіб, лідером яких 

він виступає. Педагог так чи інакше буде лідером — 

зараз чи у перспективі — якщо він зобов’язується не 

припиняти вчитися, якщо знову відкриває, що першим 

та ключовим завданням педагогічної культури є 

формування самого себе заради формування інших та 

формування інших заради формування самого себе. 

 Адміністративний вимір. Пов’язаний з чисто 

адміністративною рутиною та з виконанням завдань 

організаційно-бюрократичного типу (було б добре, якщо 

би їх спростили та піддали змінам, спрямованим на 

розвиток і осучаснення педагогічних інституцій). 

 

Горизонтальне лідерство 

 

Базовим компонентом освіти є визначна особистість 

педагога, наділена великою кількістю особистих компетенцій 

для сприяння навчанню, які спираються на ресурси нашого 

часу, неуявні в попередні епохи. Орієнтуючись на майбутнє, 

педагоги також розпочинають та втілюють у життя відповідні 

завдання та цінності, серед яких відзначається 

горизонтальне лідерство. 

Ніні формується культура спільної причетності до 

освітнього процесу, яка сягає і закладів освіти. Він, своєю 

чергою, не буде ефективним без спільного педагогічного 

проекту, в якому всі члени суспільства покликані мати свою 

частку. 

Освіта все більше і більше сприймається як надскладний 

феномен, що не може бути гідно реалізованим, якщо не 

здійснюється через спільність поглядів усіх учасників 

освітнього процесу. Також нам все більше стає зрозуміло, що 

для того, аби добре виконувати своє завдання, необхідно вміти 

розвивати механізми взаємодії та міжособистісного впливу з 

метою активізації осіб та груп у певному руслі. Отож, це і є, 

можливо, одним із головних завдань лідерства. 
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Лідерство у школі – це тема, що набула важливості за 

останні роки. Ми звично надаємо роль лідерів перш за все 

керівникам закладів освіти. В той же час усі ми є і маємо 

бути лідерами серед наших учнів та їхніх сімей. 

 

Педагогічне лідерство та управління в процесі освіти 

 

Лідерство та управління — це різні речі, хоча вони 

однаково важливі та необхідні. Однак, у педагогічному 

середовищі грішать наданням ваги управлінню, а лідерству 

часто відводиться мала або ніяка роль. Хоча так є не у всіх 

закладах і не у всіх системах освіти. У країнах з такою 

системою освіти, де педагогічні колективи мають велику владу 

в сфері прийняття рішень (їх нею наділили свідомо), педагоги 

очолюють свої організації та заклади з відчутною автономією, 

на що зважають і керівники освітньої сфери в процесі 

управління. 

Ми можемо бачити відмінність між керівником та лідером 

у педагогічному середовищі: в епоху трансформацій, змін чи 

освітньої непевності (як зараз), коли нові цифрові 

інструменти, нові компетенції та нові соціальні реальності 

роблять застарілою формальну освіту, треба дещо більшого, 

аніж таких педагогічних керівників, які фокусуватимуться суто 

на управлінні ресурсами, організації часу та контролі за 

процесами. Нам необхідні педагогічні лідери, які матимуть 

спільний погляд на освітні зміни у своїх закладах, які залучать 

та зможуть викликати цікавість у всіх учасників до цих змін, 

які вмітимуть створювати задля цього різнопланові канали 

зв’язку і мотивуватимуть педагогів та учнів на 

перепроектування освітнього досвіду через практичні 

приклади. 

Без педагогічного лідерства, яке створюватиме простір 

для експериментів, інновацій, змін та креативності, освітній 

процес знаходитиметься у заручниках формального підходу до 
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управління системою освіти. Лідерство — це ключ до 

трансформації наших шкіл у нові освітні заклади ХХІ століття. 

Ключ до переходу від освіти, що базується на певних 

дисциплінарних й інших процесах, до освіти, орієнтованої на 

формування творчої особистості, знаходиться у педагогічному 

лідерстві. Це лідерство партнерського типу, горизонтальне та 

гнучке, що ґрунтується на ефективній творчій комунікації, 

орієнтованій на зміни. 

 

3. 4. Робота в команді 
 

Ми сформовані для того, щоби працювати 

індивідуально? 

 

Багато педагогічних колективів формуються так, як 

розповідає “Притча про дикобразів” Артура Шопенгауера: 

 
“Одного зимового дня 

дикобрази тісно збилися докупи, 

щоби захистити себе від холоду, 

зігріваючись взаємним теплом. 

Але, відчувши біль від голок, 

вони в ту ж мить стали віддалятися одне від одного. 

І коли потреба у теплі знову зводила їх разом, 

вони знову переживали те саме відчуття; 

і ці переходи від скупчення до віддалення 

тривали, поки вони не знайшли 

принагідної відстані, на якій могли 

знаходитись один від одного, комфортно переживаючи холод”. 

 

Це рух вперед і назад у спільному зближенні з метою 

відчуття спільної підтримки та захисту з найменшим 

надокучанням один одному. Чи такий тип педагогічної 

команди представляє саме нас? Чого прагнуть групи педагогів, 

які працюють в команді? Що вони дають одне одному під час 
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співпраці? Яку користь отримують від цього?.. Короткі 

подальші роздуми ми пропонуємо вам для того, щоби 

допомогти оцінити переваги праці у команді. 

Причиною для пропонування вивчення та практики 

колегіальності є те, що, ймовірно, щось здобувається, коли 

педагоги працюють разом і щось втрачається, коли вони цього 

не роблять. Співпраця і партнерство педагогів 

покращують освіту. Нам треба усвідомити необхідність 

створення клімату міжособистісних взаємин, які сприятимуть 

створенню послідовних та згуртованих команд. 

Зрозуміло, що робота педагогів у багатьох випадках 

розвивається у індивідуальний спосіб. Педагогічна діяльність 

сама собою традиційно була самостійними заняттям: вчитель 

і його група учнів. Нас, педагогів, готують передусім до 

індивідуальної роботи і, зазвичай, нас також оцінюють за 

розвитком нашої роботи в класах. Однак, долаючи 

усамітнення та професійний індивідуалізм, багато 

педагогів шукають і того, як можна результативно працювати 

гуртом. У команді зі своїми колегами вони навіть формують 

групи чи зони освітнього закладу. Ситуації співпраці є дуже 

різними, хоча всі їхні учасники поділяють зацікавленість чи 

необхідність щодо роботи в команді: 

 
 маленька група педагогів певного напрямку, яка 

збирається з метою підготовки і планування уроків на 

тиждень; 

 кадровий склад школи, який приймає спільні рішення 

згідно з педагогічним проектом закладу; 

 групи педагогів, яких об’єднують одні сфери та рівні; 

 групи педагогів, сформовані з професіоналів з різною 

початковою підготовкою, які дають відкриті уроки з 

різних предметів на різних етапах. 

 

Чому багато педагогів шукають друзів і однодумців для 

спільної роботи? Яка мета координації їхньої діяльності? 



 

108 
Модуль 3 – Професійний рівень   

Пошук відповідей на ці запитання приведе нас до роздумів над 

користю, яку отримують педагогічні колективи від спільної 

діяльності. 

 

Користь від роботи в команді 

 

Перш ніж аналізувати переваги, ми маємо відрізнити 

справжню спільну діяльність від інших видів діяльності, яка, 

хоча й здійснюється в команді, проте має дуже низький рівень 

взаємодії між її учасниками. Робота в команді, співпраця з 

друзями та однодумцями передбачає роботу заради 

спільних цілей, поділяння ресурсів та сприйняття 

додаткових ролей з іншими членами колективу. Для 

того, щоби колективи розвивали спільну діяльність, у їхніх 

членів мають існувати спільні цілі. Це мотивує всю подальшу 

діяльність, бо наявність спільних цілей народжує більшу 

частину переваг, що приносить спільна робота. Переваги, які 

приносить робота в команді, ми можемо згрупувати у 

наступних аргументах. 

 
 Робота в команді надає моральну підтримку 

педагогічному колективу. Через спільну діяльність ми 

можемо разом переборювати невдачі та розчарування, 

що могли б завадити гармонійному розвитку в сфері 

освіти. Ці особисті потреби у захисті та у психологічній 

підтримці задовольняються, коли ми спілкуємося з 

колегами і бачимо, що у них такі ж проблеми, як у нас. 

У певних випадках можемо зустрітися з парадоксальною 

ситуацією, коли педагоги не співпрацюють через 

недостатню впевненість у інтеграції в команду, тоді як 

саме у спільній роботі могла б знаходитися впевненість, 

необхідна, щоби приступити до педагогічних завдань. 

 Робота в команді активізує педагогічний проект 

закладу. Коли вчителі обмінюються педагогічними 

ідеями та порадами, це сприяє поліпшенню 
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функціонування педагогічного проекту закладу. Цими 

порадами вони можуть обмінюватися зі вчителями цього 

ж самого чи іншого закладу – особливо коли мають 

великий досвід. З іншого боку, командна робота сприяє 

координації у навчанні, що полегшує організацію всього 

процесу освіти. Така координація збільшує 

результативність співпраці у команді педагогів. Це 

примножує їхню ефективність при наголосі на спільних 

цілях, уникненні непорозумінь та сприянні розвитку 

позитивної взаємодії, чого неможливо було би досягти 

за умов виключно індивідуальної роботи педагогів. 

 Робота в команді зменшує надмір завдань. Може 

здаватися, що робота у команді додає завдань, але це не 

так. Через співробітництво відбувається спільний поділ 

навантажень та потреб, наявних у педагогічній 

діяльності. Тут важливо уникати замкнутого кола, яке 

виникає, коли педагоги не мають часу для спільної 

роботи, тому й не мають шансу досвідчити користь від 

допомоги, яку могла би надати їм команда для 

здійснення педагогічних завдань. 

 Робота в команді сприяє впровадженню інновацій та 

змін. Скоординована робота команди педагогів та 

наявність спільної та усіма сприйнятої мети — базові 

елементи для початку, розвитку та консолідації процесів 

вдосконалення. Згрупувавши через співпрацю людей з 

різними здібностями та зацікавленнями, ми полегшуємо 

і збагачуємо розробку навчального плану. Окрім цього, 

зменшення невпевненості, що супроводжує спільну 

роботу, надихає педагогів на ризик: вони розуміють, що 

невдачі будуть сприйняті як можливості для навчання. 

Спільні дії стимулюють креативність, необхідну в 

інноваційному процесі, та сприяють інтеграції новинок у 

заклад освіти. 

 Робота в команді сприяє формуванню та 

професійному розвитку колективу. Співпраця надає 
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можливість для навчання, оскільки збільшує випадки, за 

яких педагоги можуть спільно роздумувати над своєю 

практикою і, відповідно, разом вчитися та фахово 

розвиватися. Взаємодії, наявні під час при роботі в 

команді, володіють великою рушійною силою, надаючи 

можливість допомагати одне одному, відкриваючи нові 

аспекти реальності. 

 Робота в команді поліпшує самооцінку, особисті 

взаємини та соціальні відносини. Спільна 

діяльність становить, водночас, можливість особистого 

розвитку та стратегію соціалізації. Приналежність до 

певної групи передбачає формування, безпеку та 

спільність, як і пропозицію великих можливостей 

особистого розвитку через контакт з думками, досвідом 

віри, емоціями та мотиваціями, присутніми в колективі. 

Процес взаємодії, що запускає співпраця, також сприяє 

соціальному розвитку особистостей, збільшивши рівень 

соціальної зрілості та ресурсів для соціалізації. Таким 

чином співпраця перетворюється на досвід особистого 

розвитку та соціальної солідарності. 

 Підтримує соціальні трансформації та розвиток 

цінностей. Співпраця між педагогами сприяє 

соціальним трансформаціям та розвитку цінностей 

завдяки можливостям, які вона вносить у два різні 

середовища. Це середовище адаптації педагогічного 

плану до контексту та потреб учнівства, що здійснюється 

у більш принагідний спосіб через спільну роботу. 

І середовище соціального та педагогічного аналізу, який, 

коли здійснюється колективно, дозволяє більш легко 

виявити можливості для розвитку. Соціальні та 

педагогічні зміни треба належним чином спрямовувати, 

але вони мають очолюватися великим колективом 

спільно. 
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3. 5. Процес освіти 
 

Що таке навчатися? 

 

Навчання змінює нас і змінює реальність, оскільки ми 

інтерпретуємо її в різний спосіб. Чим більше ми знаємо зараз, 

тим легше нам буде вивчати згодом інші речі. Завдяки 

навчанню ми отримуємо користь від нашого особистого 

досвіду і від усього людства, оскільки забезпечуємо передачу 

знань від одного покоління до іншого. Тому важливо, щоби ми 

мали обґрунтоване визначення навчання. Наступна схема 

може нам допомогти: 

 

 
Оскільки навчання у школі триває певний час (хоча сам 

цей процес по суті ніколи не закінчується), поки воно триває, 

учень проходить через різні рівні у своєму завданні 

конструювання знань. Перше зіткнення з новим викликом 

можливе через випадковий збіг обставин (навчання через 

спроби та помилки) чи тому, що він крок за кроком виконував 

вказівки експерта з певного напрямку. 

Цей тип навчання часто присутній на початкових стадіях 

конструювання знань. Він передбачає, перш за все, розуміння 
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того, чому відбуваються певні речі, чому настає бажаний ефект 

чи чому є правильною відповідь, яку ми надали. Професор 

Осубел називав його навчанням через повторення чи 

механічним навчанням (Осубел, Д. П. та ін., Психологія освіти 

і виховання: пізнавальна точка зору, Видавництво Трільяс, 

Мехіко, 1983). 

Важливо старатися, щоби навчання не залишалось немов 

би десь там у минулому. Воно має просуватися до того, що сам 

автор назвав багатогранним навчанням. 

Таким чином, навчання — це свого роду складання пазлу, 

певні частинки якого у нас уже є (вони становлять ті концепти, 

які ми уже знаємо і те, що ми вже вміємо робити). Нова 

інформація — це ті нові частинки, які ми маємо поставити на 

відповідне місце. Якщо ці нові частинки зовсім не подібні на ті, 

що у нас є, то ми не зможемо поставити їх на відповідне місце, 

і єдиним виходом буде зберігати їх окремо (механічне 

навчання). Якщо нові частинки можна поєднати з тими, що ми 

маємо, то ми відразу побачимо, де їх треба помістити, і 

пересвідчимося, що вони можуть змінити розташування тих 

частинок, які вже у нас є чи їхнє значення, а також нашу 

здатність отримувати та розташовувати у послідовному 

порядку більше нових частинок (багатозначне навчання). 

 
Відповідно до цього пояснення навчання, ми, які 

присвячуємо себе процесу освіти, маємо розуміти, що наше 

основне завдання — це відбір “частинок” і впорядкування 

процесу передачі їх у відповідності як до структури пазлу, так і 

до частинок, якими учень уже володіє. 

 

По-перше, у нас має бути уявлення того, як 

виглядатиме завершена композиція, який малюнок вона 

показує. Вчитель — це перший, хто має добре розуміти свій 

предмет. Лише таким чином ми будемо здатними відбирати 

основну інформацію, яка дасть учневі більше уявлення про 

цілий образ певного предмету і його значення. 
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По-друге, ми маємо знати, якими “частинками” вже 

володіє учень. Якщо ми надаватимемо йому інформацію, 

для якої учень не матиме достатніх базових знань, то він 

матиме тільки один вихід — зберегти цю інформацію в 

якомусь куточку, не прив’язавши її ні до чого (просто 

зазубривши). Учень легко загубить цю інформацію і, коли вона 

буде йому необхідною, то не зможе відновити дані (він 

автоматично викине їх з пам’яті). Якщо ж ми надаватимемо 

йому інформацію, яка заповнить частину його пазлу, то він 

знатиме, де її розмістити і як пов’язати з прилеглими 

частинками (буде надавати отриманій інформації властиве 

значення). Завдяки цьому її, міцно переплетену з частинками 

навколо, буде важко загубити (він не зможе забути отримані 

дані так швидко). 

Насправді, це мало би бути кінцевим наміром кожного 

педагога — сприяти багатогранному навчанню. Але як цього 

досягти? Далі ми зможемо надати щодо цього більше підказок 

(більше частинок пазлу). 

 
Стратегічна освіта 

 
Ми виходимо з того, що учень вивчає багатогранно, коли 

має змогу розмістити нову інформацію у своїй пізнавальній 

системі. Але як він це робить? Спробуємо відтворити цей 

процес крок за кроком. 

Навчання починається тоді, коли учень вступає в контакт 

із певним типом нової інформації. Якщо ми зосередимося на 

шкільному середовищі, то згадана інформація може походити 

від учителя, з книжки, з комп’ютера тощо. 

Всі ці джерела, що надають інформацію, ми називатимемо 

зовнішніми посередниками. Їхня функція полягає у 

будівництві такого собі мосту між новими даними та учнем, 

який отримує ці дані через свої сенсорні рецептори. 
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Коли ця інформація входить до пізнавальної системи 

учня, то затримується на дуже короткий проміжок часу у 

сенсорній пам’яті. Коли учень не приділяє їй достатньо 

уваги, то вона легко забувається. Це немов дати учневі 

частинку пазлу, а він на неї подивився і не взяв, не звернувши 

на неї уваги. 

Якщо учень візьме частинку (зверне на неї увагу), то 

вважаємо, що ця інформація переходить до короткочасної 

пам’яті, де можуть відбутися три речі. 

 

1. Взявши її, він на неї більше не подивиться та залишить 

забутою десь збоку, через що також відбувається 

забування. 

2. Учень візьметься уважно розглядати частинку пазлу та 

спробує розшифрувати значення малюнка чи його 

частини, ще не прив’язавши її ні до чого. 

3. Учень звернеться до своєї головоломки, котру назвемо 

довготривалою пам’яттю, і спробує розмістити нову 

частинку на своє конкретно визначене місце чи 

поміняти місцями ті частинки, що вже якось 

розташовані, з метою кращого пристосування нової. 

Таким чином він зможе відбудувати ту частину 

головоломки. 
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Від чого залежить те, що учень в той чи інший спосіб 

обробляє інформацію у своїй пізнавальній системі? Ключова 

відмінність між одним учнем, який уважно розглядає нову 

частинку пазлу та іншим, який намагається поєднати цю 

частинку з тими, які у нього уже є, полягає у тому, що ці дві 

особи використовують різні стратегії для вивчення нової 

інформації. 

 

Стратегії навчання – це “навмисні, координовані та 

контекстуальні дії, котрі полягають у застосуванні методів та 

прийомів, що стають посередниками між інформацією 

та пізнавальною системою з метою досягнення навчальної 

мети” (Монерео, К., Стратегії викладання і навчання. 

Формування педагогічного колективу та застосування в школі, 

Грао, Барселона, 1994, с. 38). 

 

Стратегії навчання керують діями, які треба виконувати. 

Вони усвідомлені й навмисні, спрямовані на мету. Стратегії 

відповідають за створення усього, що необхідне для вирішення 

навчального завдання, мають широку проекцію і погляд на 

процес навчання. Для цього визначають принагідні 

техніки, контролюють їхнє застосування та приймають 

подальші рішення (залежно від наявних результатів). Існує 

тісний зв’язок між стратегіями та техніками навчання. 

Такі техніки – це дії чи прийоми, до яких вдаються учасники 

процесу освіти при вивченні чогось. Техніки здійснюються за 

допомогою вправ: підкреслювання, складання схем, задавання 

питань тощо. Однак самі по собі техніки (без стратегії) не 

дають результатів та зникають. 

 
Класифікація стратегій навчання за Монерео наступна. 
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Стратегії 

повторення 
 

 
Стратегії розробки 

та організації 

 
Стратегії контролю 

та метапізнання 

 
Зорієнтовані лише 

на збереження 
розглянутих 

зовнішніх даних. 
 

Приклади: 
репродукція, 

декламування, 
механічна пам’ять. 

 
Досягнення 
наступного 

результату: 
поверхневе 

розуміння та 
вивчення за 

короткий час. 

 
Застосовуються для 
обробки змістів. Це 
стратегії, через які 
суб’єкт роздумує та 
обирає, яку техніку 

навчання 
використовувати. 

 

 

 
Приклади: 

спостереження, 
порівняння, 

класифікація, 
співставлення, 

усвідомлене 
запам’ятовування; 
техніки виділення 

головного (виділення 
ідей, схем, таблиць, 

концептуальних мап). 
 

Результати є 
такими: глибоке 

розуміння, можливість 
пояснення своїми 

словами, можливість 
передачі, тривале 

вивчення. 

 
Застосовуються у 

прийомах 
саморегулювання. 
Учень стикається з 

своїм власним 
процесом в 

усвідомлений спосіб 
та сам планує, як це 
робити, які прийоми 

використовувати. 

 
Техніки 

застосовуються 
усвідомлено. У 

пошуках мети учень 
обирає та застосовує 

їх відповідно до 
контексту навчання. 

 
Приклади: планувати 

(що робити і як 
робити), регулювати 

чи контролювати, 
оцінювати результати 
навчання та вчитися з 

процесу для 
покращення 

майбутніх ситуацій. 
 

Результати є 
такими: постійне 

покращення 
навчання; велике і 
особисте значення 
процесу навчання. 
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Використання нових кодів та інструментів 

 

ІКТ-компетенція включає використання інформа-

ційних та комунікаційних технологій у найбільш 

ефективний спосіб. Педагог має використовувати 

інформаційні технології в організації структури, плануванні, 

каналах та управлінні спілкуванням. У школах, як у соціальних 

інституціях, має бути доступ до інтернет-мережі, що 

поліпшить процеси та ефективність завдяки оптимізації 

спілкування з усіма учасниками (окрім цього, особисте 

управління ІКТ спрощує відповідь на бюрократичні та 

економічні потреби). 

З іншого боку, школа як інституція, що формує майбутні 

покоління, має присвячувати час зі свого навчального плану 

на навчання трансформувати інформацію у знання та 

використовувати різні електронні пристрої для створення 

середовищ та інструментів навчання. В той же час це треба 

робити, підкріплюючи впевнене, відповідальне та довірливе 

спілкування своїх учнів у соціальних мережах. 

Електронні пристрої — це мотивація для учнівства. Робота 

з комп’ютером — додаткова перевага усього освітнього 

завдання, яку вони охоче сприймають. Наші учні володіють 

складним і специфічним комп’ютерним мовленням: нам уже 

не треба навчати їх, як використовувати програми, їхня робота 

є інтуїтивною. Отже, ми можемо використовувати велику і 

різноманітну гаму інформаційних програм. 

Величезна кількість інформації, доступної в інтернет-

мережі, сторінки, навчальні проекти та цифрові енциклопедії, 

як і безкоштовний педагогічний матеріал є 

загальнодоступними. Той потенціал, який є у нашому 

володінні, відкриває безмежний освітній вир, який ми раніше 

не могли досліджувати в такому об’ємі. В той же час володіння 

інформацією автоматично не породжує знання: необхідні 

розумові навички для її організації, співвіднесення, аналізу та 

синтезу. 
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На сьогодні ми володіємо всіма необхідними умовами 

(мережа, зв’язок, комп’ютери, оснащені класи тощо) для 

навчання наших учнів у ключі ІКТ-компетенцій. Однак, існує 

певна пустка у стратегії формування вчительських колективів, 

а також певний брак педагогічних здібностей, необхідних для 

використання потенціалу, яким ми сьогодні володіємо у 

наших класах, на 100%. 

 

3. 6. Спільнота католицької школи 
 

Деякі вступні критерії 

 

Школи частіше збирають формальні колективи, ніж 

спільноти. Це ускладнює створення доброї атмосфери в 

закладі, загалом зле діючи на спільне перебування дітей і 

дорослих у освітніх інституціях. Християнам варто 

руйнувати несолідарні “закони тиші” щодо цього, будуючи 

здорову спільноту попри все. 

 

Цей пункт має за мету вказати на низку принципів та дій, 

що керують у стабільний спосіб рішенням щодо забезпечення 

формування здорової спільноти в католицьких закладах 

освіти. Так ми зможемо перемогти конфлікти на ґрунті 

жорстокості, поганого ставлення і переслідування між 

рівними, що періодично мають місце у контексті та в 

середовищі закладів освіти. 

Необхідно працювати над тим, щоби ми вірили у здатність 

школи змінювати речі. І відповідно діяли, аби вчасно 

виявляти проблеми або не допускати їхнього виникнення та, 

якщо необхідно, швидко мінімізувати наслідки виявлених 

ситуацій. Важливо вчасно спрямовувати конфлікти до 

конструктивних та благотворних практик і досвіду. 

Християнські школи покликані встановлювати будь-які 

правила на ґрунті гідності та блага кожної особи. 
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Наведемо один із випадків. Йдеться про присутність у 

закладах освіти ситуацій переслідування (цькування, 

залякування, булінг). Для уникнення цього необхідно 

вдаватися до конкретних заходів. Зокрема, це поступове 

стимулювання шкільних середовищ як більш особистісно 

зорієнтованих, близьких і сформованих на ґрунті емоційної 

підтримки. Педагоги та учні мають проводити разом більше 

часу, уникаючи надмірного перевантаження розкладу, щоби 

навчання охоплювало міждисциплінарні теми, а вчителі 

могли володіти достатнім простором для організації дозвілля. 

Варто сприяти створенню різнорідних груп ще від молодших 

класів, а також розвивати відповідні методики навчання. 

Допомагає і розробка матеріалу для розповсюдження (у пресі), 

інформуючи про дії, до яких треба вдаватися дорослим та 

молоді за наявності випадків переслідування чи булінгу. 

Матеріали і веб-сторінки для педагогів мають подавати 

завдання для роботи в класах щодо таких випадків і т. п. 

 

Соціальні, адміністративні та шкільні практики 

 

Як християнська католицька школа ми мали би рухатися 

вперед і поступово сприймати деякі з наступних соціальних, 

адміністративних та шкільних практик: 

 

 визнання прикладених зусиль педагогів наших закладів 

освіти щодо застосування на практиці демократичних 

цінностей і поваги до гідності кожної людини (навчання 

і практика спільного блага у школі — це завдання і 

обов’язок, які здійснюють педагоги у своїй звичній 

діяльності); 

 реалізація навчання у ключі цінностей має вважатися 

основним принципом розробки та реалізації плану 

навчального та культурного розвитку шкіл, 

перетворюючи його на мету, а не лише тему, над якою 

ми час від часу пробуємо роздумувати; 
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 ретельне та суворе медійне висвітлення випадків 

шкільних зловживань із залученням до надання фахових 

консультацій і організації діалогу між різними точками 

зору; 

 чітко та відповідально впроваджуємо інформацію про 

стимулювання цінності спільного блага, запобігаємо 

непорозумінням і відповідаємо на виклики щодо них у 

педагогічних планах, які стосуються формування 

педагогічного колективу; 

 розвиток програм та планів ефективних дій, які 

дозволять конкретизувати пропозиції щодо поліпшення 

ситуації у середовищі шкільних закладів, які 

відзначаються особливою конфліктністю, показниками 

шкільної неуспішності та / чи концентрацією учнів з 

особливими педагогічними потребами, котрі 

асоціюються з надзвичайно складними соціальними 

випадками; 

 організація процесу освіти навколо великих областей та 

сфер навчання та вибір широких навчальних форматів 

забезпечать розвиток поваги та принципу спільного 

блага без різного роду обмежень, породжених 

надмірною фрагментацією знань; 

 участь учнівства і, загалом, будь-якого учасника 

спільноти школи в розробці та реалізації стандартів 

функціонування католицького закладу освіти; 

 поєднати активну діяльність закладів освіти з 

просуванням та розвитком заходів уваги до 

різноманітності як привілейованого інструменту для 

особистого розвитку учнів і як показника етичного 

потенціалу реального розвитку школи; 

 зробити тіснішою “кооперацію” між школами та 

місцевими відділами освіти і громадами у такий спосіб, 

щоб одні та інші визнали себе виконавцями одного 

завдання та носіями однієї відповідальності, націлених 

на відновлення найвищого рівня зближення у співпраці. 
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Комунікаційний план 

 

Для того, аби зміни у закладі не були “косметичними” 

(макіяжем, яким би хорошим він не був), необхідно думати, 

проникати у найглибші прошарки шкільного життя та шукати 

шляхи вирішення щоденних проблем та конфліктів, поволі 

просуваючись до позитивного та приємного 

спілкування для всіх членів спільноти школи (педагогів, 

учнів, батьків). 

Тому школа має періодично запитувати себе: “Чи 

необхідний комунікаційний план у нашому закладі?”, 

шукаючи свою власну відповідь. Співпраця і спілкування — це 

не лише засоби, але й основні завдання освіти (навчити 

співпраці та розвивати необхідні для цього компетенції, 

зокрема, спілкування). Щодо виклику шкільного насильства 

(психологічного / фізичного), то ініціативи задля протидії 

проблемам агресорів та жертв теж мають втілитися у розробці 

та застосуванні комунікаційного плану. 

У такому плані варто робити акцент на особах, на усіх і на 

кожному зокрема, починаючи з нас, педагогів (ставлення, 

піклування та взаємна підтримка, співпраця тощо), учнів 

(емоційні, взаємно ввічливі та значимі взаємодії зі взаємною 

підтримкою та великими очікуваннями; реальна участь у 

житті закладу освіти) та сімей (близькість, співпраця, взаємна 

підтримка, вислуховування для сприяння участі тощо). 

Необхідність комунікаційного плану школи не 

обов’язково походить від дисциплінарної проблематики. Це 

шлях до спільного блага і розвитку. Дорога до того, аби 

присвятити нашу енергію насолоді вивчати, відкривати, 

починати щось нове, не маючи необхідності витрачати сили на 

зайві переживання. 

Комунікаційний план — це певна стратегія дій, що 

включає елементи, критерії та прийоми для організації та 

функціонування спільноти всередині школи та на різних 

педагогічних етапах. Цей план – невід’ємна частина 
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педагогічного проекту закладу. Він має розвивати, серед 

іншого, елементи, про які ми поговоримо далі. 

 

Загальні вимоги 

 

 Усвідомлене прагнення спільного блага як ґрунт для 

порозуміння між усіма членами спільноти школи. 

 
Заходи на рівні закладу 

 

 Оцінювати ситуацію. 

 Проводити обговорення проблем взаємин агресори-

жертви. 

 Організувати спільний простір для відпочинку і 

підтримувати його. 

 Зустрічі з батьками та персоналом закладу. 

 Наради педагогів для розробки спільного плану. 

 Збори Асоціації батьків для прийняття спільних заходів 

стосовно профілактики переслідувань, цькування та 

залякування (булінгу). 

 
Заходи на рівні класу 

 

 Встановити норми кодексу поведінки класу проти агресії. 

 Регулярні й динамічні класні збори на певну тему. 

 Практикувати техніки роботи в групі – дискусійні 

гуртки, ігри-симуляції, обговорення текстів, рольові ігри 

тощо. 

 Сприяти кооперативному (спільному, без поділів) 

навчанню. 

 Пропонувати ігрові завдання, що сприяють інтеграції 

всіх учнів. 
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 Регулярні цікаві зустрічі для педагогів та батьків учнів 

кожного класу. 

Заходи на особистому рівні 

 

 Серйозно розмовляти з агресорами та жертвами. 

 Серйозно розмовляти з батьками дітей, які замішані в 

цьому. 

 Допомога “нейтральним” учням. 

 Допомога батькам, підтримка їхнього виховного 

покликання. 

 Групи діалогування та підтримки для батьків агресорів 

та жертв. 

 У важких ситуаціях – зміна класу / закладу. 

 

3. 7. Увага до різноманітності 
 

Від різноманіття в буденному середовищі до 

різноманіття у закладі 

 

Св. Іван Боско швидко зрозумів, що не достатньо просто 

приділяти увагу дітям по неділях, брати участь в іграх та 

запрошувати їх до вивчення чогось із Катехизму. Якщо ви 

хочете справді допомогти учням, то варто запропонувати їм 

сучасну школу, де вони вивчали б фундаментальні дисципліни 

та могли б присвятити себе опануванню певної конкретної 

справи. У виховному методі, обраному Іваном Боско, 

закладений пошук педагогічного просування тих, які мали 

великі труднощі. Для них отець Боско мав слово особливої 

уваги. Для них він писав прості книжки та пропонував їм тип 

активної школи, яка включає більше практичних елементів, а 

не лише суворо академічні. І він повторював, ще раз і ще раз, 

що необхідно бути терпеливими та відданими завданню освіти 

для тих, які уособлюють собою найбільші труднощі. 
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Також сьогодні увага до різноманітності, зокрема в 

контексті інклюзивної освіти, є одним з великих викликів 

для системи освіти загалом та для конкретних закладів 

зокрема. Це потребує пристосування педагогічного втручання 

до реальних потреб учнівства задля забезпечення якісної 

освітньої дії. Що, в свою чергу, наштовхує педагогічні 

колективи на серйозні роздуми та спонукає до активної 

педагогічної діяльності з докладанням значних зусиль. 

Увага до різноманітності представляється як 

можливість доступу до учнів із більшими потребами. 

Учнівство, їхні сім’ї та суспільство хочуть відповідей, які 

пов’яжуть найбільш потребуючих дітей і шкільну систему та 

сприятимуть досвіду освіти для інтегрованих груп учнів. 

Хвилювання за цю увагу виявляється за умови пристосування 

дидактичної методики до особливостей кожного учня, 

організації освітнього процесу при дотриманні множинності 

інтересів, мотивацій та здібностей учнівства як єдиної форми 

забезпечення особистого та академічного успіху наших учнів 

по мірі їхніх можливостей. 

 

Учні є різними щодо когнітивних, моторно-рухових, 

емоційних, соціальних, внутрішніх здібностей тощо; щодо 

мотивацій та інтересів, досвіду віри та цінностей; щодо стилю 

навчання; щодо соціально-економічного контексту. Сукупність 

цих особливостей визначає здатність учнів до вивчення та їхні 

педагогічні потреби. 

 

Приділяти увагу різноманітності учнів — це не 

проблема, а розв’язка 

 

Адаптивне навчання, так називається ця форма 

приділення уваги різноманітності, пропонує стратегії 

загальної адаптації — програмні, організаційні, розкладу — як 

і стратегії дидактичної адаптації. Хоча кожен випадок є 

особливим, і хоча зрозуміло, що можуть співіснувати різні 



 

125 
Модуль 3 – Професійний рівень   

стратегії для допомоги у навчанні для різних осіб, видається 

ясним, що найбільш логічне — це пошук адаптації освітнього 

процесу до учня, віднаходження найбільш адекватного збігу 

між першим та особливостями останнього. Деякі 

запропоновані рішення інколи гальмують способи, які 

пропонуються учням для навчання, відокремлюючи їх у більш 

чи менш закритий спосіб, зрештою – радше змішуючи їх, ніж 

урізноманітнюючи здатність школи допомагати їм. 

У християнських католицьких школах існує велика 

чутливість до різноманітності. Відповідно, нам потрібні заходи 

для гармонізації навчання та освіти загалом у щораз більш 

різноманітних середовищах. Чітка відповідь цьому — це 

розробка та застосування програм інтеграції у відповідності 

до педагогічного проекту закладу. Наш намір — це здійснення 

необхідних педагогічних заходів для того, щоб усі учні, 

особливо ті, які перебувають у несприятливих соціальних чи 

культурних ситуаціях, чи ті, які мають великі труднощі у 

навчанні чи в комунікації, отримали у нашому закладі 

адекватну відповідь на свої потреби. І це завжди має 

відбуватися з урахуванням можливостей та засобів, якими ми 

володіємо. Існують конкретні дії, серед них: 

 
 лідерство педагогічного колективу (в контексті 

ставлення до інтеграції) через посередництво, супровід, 

тематичні завдання, інформативні дії, планування та 

управління ресурсами; 

 збори заради сприйняття потреб та програмування уваги 

до різноманітності на кожному рівні навчання; 

 уточнення відповідальності різних членів спільноти 

школи, що залучені до процесів приділення уваги до 

різноманітності; 

 розвиток превентивних заходів (прийом, інтеграція, 

особистісна наставницька дія тощо); 

 розвиток заходів щодо супроводу (болісні моменти, 

соціальні відносини і т. п.); 
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 спілкування з сім’ями через щоденник, зошити, засоби 

комунікації чи телефон; 

 розробка програмних та організаційних заходів 

(адаптація навчального плану, можливість вибору, 

організаційні заходи, освітня допомога, інтенсивна 

підтримка у опануванні компетенцій для учнів з 

особливими освітніми потребами та / або для учнів з 

інвалідністю, підтримка особливих потреб щодо 

мовлення, тимчасовий супровід, додатковий рік у класі, 

розподіл класу на групи, прискорення курсу, 

урізноманітнення планів і програм тощо); 

 міжкультурні дні та свята. 

 

3. 8. Оцінювання та контроль 
 

Цілі оцінювання 

 

Ми маємо сприймати оцінювання як рушій змін у будь-

якій організаційній роботі, а звідси – і в педагогічній 

роботі. Команди вчителів мають приділяти час на регулярні 

роздуми, оцінювання та впровадження педагогічного проекту 

закладу. Для цього необхідно визначити критерії оцінювання 

та залучити всі групи педагогічно-душпастирської спільноти. 

Ось деякі з визначень про навчальне оцінювання: 

 

 “Оцінювання – це систематичний процес роздуму над 

практикою” (К. Росалес, “Модель профільного 

оцінювання навчальних програм”, у: Оцінювання 

навчальних програм, Школа, Мадрид, 1989). 

 “Систематичний та чіткий процес збору даних, 

залучений до педагогічного процесу від його початку в 

такий спосіб, аби стало можливим володіння постійною 

та важливою інформацією задля пізнання ситуації, 

формування оціночних суджень стосовно неї та 

прийняття відповідних рішень задля продовження 
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навчальної діяльності, поступово покращуючи її” (М. 

Касанова, Оцінювання як запорука якості для 

навчального закладу, Луїс Вівес, Сарагоса, 1995). 

 “Оцінювання — це інструмент діалогу, розуміння та 

покращення педагогічної практики” (Герра Санто, 

Оцінювання – процес діалогу, розуміння та поліпшення, 

Олфіте, 1993). 

 

Різні автори, які говорять про важливість комплексного 

оцінювання, спираються на можливості, які воно нам надає 

для постійного володіння інформацією. Таким чином можна 

регулювати ритми та стилі навчання з ритмами та стилями 

вивчення, а також відповідно супроводжувати їх задля 

підсилення позитивних елементів та виправлення негативних 

шляхом здійснення необхідних дій. 

Оцінювання саме по собі є складним феноменом, який 

охоплює численні дії та методи. Воно має здійснюватися з 

різних точок зору і, відповідно, охоплює всіх членів спільноти 

та окремі групи / класи закладу освіти. Визначивши його у 

такий спосіб, ми стикаємося з колективним завданням, що 

супроводжує весь процес оцінювання як у його розробці та 

застосуванні, так і у його подальшому використанні. Цей 

діалог впливає на все педагогічне товариство та на 

суспільство, якому служить. Усі покликані сприяти 

співставленню практики з критеріями, цінностями та 

здібностями, узгодженими усіма залученими у педагогічний 

проект закладу задля співпраці у покращенні аспектів, 

виявленим як такі, що недостатні чи відсутні. Але які кроки 

варто здійснювати для комплексного і гідного 

оцінювання саме якості процесу освіти, а не особи як 

такої? Адже мета оцінювання – допомогти учню та / або 

педагогу в подальшому розвитку, а не демотивувати його. 
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a) Потрібно володіти інформацією 

 
 Варто отримувати інформацію від шкільної інституції. 

Для цього мають підбиратися практичні техніки, 

готуватися відповідні інструменти та вирішуватися 

аспекти, стосовно яких збиратимуться дані. 

 Постійно реєструвати дані – як якісні (процеси, 

поведінка, мотивація), так і кількісні (статистичні дані 

економічного типу, вчителі, учні, сім’ї). 

 Варто також розпочинати процес отримання даних 

стосовно початково непередбачених аспектів. 

 
b) Оцінювати 

 
 Необхідно оцінювати вибір цілей, розвиток стратегії, 

процеси, ресурси та отримані результати, розвиток 

педагогічного проекту в культурі організації та 

інфраструктури (прогреси та труднощі), адаптацію 

проектів, що реалізовуються, та відповідність дій (як 

індивідуальних, так і колективних). 

 
c) Орієнтувати 

 
 Необхідно орієнтуватися на відповідні процеси, коли 

їхня необхідність буде походити з попередніх фаз 

(адаптація початково визначених цілей, посередництво, 

відповідність часу, методи, вибір завдань тощо), 

визначаючи альтернативи знайденим недолікам; 

 Так само варто буде зорієнтувати залучені групи чи осіб. 

 
d) Приймати рішення 
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 Процес допоможе прийняттю структурних, економічних 

та профільних рішень задля взаємодії та пристосування 

засобів, ресурсів і потреб. 

 

Самооцінювання, неоднорідне та спільне оцінювання 

 

Одним із важливих пунктів оцінювання є те, хто його 

здійснює. Донедавна вважалося, що оцінювання завжди 

походить від зовнішньої інституції. Сьогодні – відповідно до 

нових педагогічних моделей – працівники, залучені до 

оцінювання, стали дуже різними. Це посприяло поліпшенню 

якості процесу оцінювання, а також розвитку більшої 

автономії та самоусвідомленню того, ким є суб’єкти освіти і що 

вони роблять. Існують такі типи оцінювання: неоднорідне 

оцінювання, самооцінювання та спільне оцінювання. 

 

Неоднорідне оцінювання педагогічної діяльності 

 

У випадку взаємин учень-вчителі найчастіше 

використовуваний тип оцінювання – такий, за якого педагог є 

особою, яка розробляє, планує, впроваджує та застосовує 

оцінювання, а учень — лише особа, яка виконує те, що від неї 

вимагають. Це і є так зване неоднорідне оцінювання. Воно 

також може використовуватися у педагогічній діяльності: одна 

особа оцінює те, що здійснили педагог чи група педагогів. 

Існують й інші форми оцінювання, які ми можемо 

реалізовувати на практиці. 

 

Самооцінювання педагогічної діяльності 

 

Тут варто наголосити на позитивному значенні, що 

містить у собі самооцінювання як допомога у поліпшенні та 

інновації нашої практики як педагогів. Важливі наступні 

запитання: де ми знаходимося зараз? Де би ми хотіли 

бути? Це безцінний процес, що допомагає дійти до 
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усвідомлення нашої практики, наших дій, припущень, віри, 

принципів діяльності з чіткою метою — прийняття рішень 

стосовно педагогічної діяльності та розвиток нас самих. 

Самооцінювання — це щораз більш популярна практика. 

Автор Хоакін Гаірін у своєму творі “Оцінювання інституційних 

планів” (Університет Дуесто. Партисипативне керівництво та 

оцінювання закладів. ІІ Міжнародний конгрес про Управління 

закладами освіти, Менсахеро, Більбао, 1996) визначає, що 

самооцінювання має наступні цілі: 

 
 роздумувати над тим, що відбувається; 

 систематизувати розуміння того, що робиться і / чи 

намагається бути зробленим; 

 підштовхувати до діалогу та комунікації; 

 підтримувати та піднімати моральний дух та 

послідовність педагогів; 

 надавати інформацію про різні аспекти інституції; 

 виправляти помилки; 

 активізувати підсилення значимого для освітнього 

процесу; 

 збільшувати послідовність та координацію персоналу; 

 допомагати вдосконаленню педагогів. 

 

Участь у процесах самооцінювання — це не лише 

формальна вимога, але й соціальна. Участь членів спільноти 

закладу у оцінюванні надає більшої ваги питанням, 

показникам, критеріям тощо. Проблема не полягає у 

сприйнятті цієї участі, а у визначенні форми та міри її 

розвитку. 

Самооцінювання як реалізація постійних та спільних 

роздумів над педагогічними діями перестає сприйматися як 

погроза, контроль чи диктат і перетворюється на привід, засіб 

для взаємообміну, зустрічі чи допомоги. Самооцінювання 

дозволяє виражати ціннісні судження про себе самих залежно 

від критеріїв оцінювання та попередньо встановлених 
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показників; стимулювати зворотній зв’язок між собою та 

іншими особами для покращення та участі у критичний спосіб 

у конструюванні власного навчання. 

Цей тип оцінювання міг би класифікуватися водночас як 

зовнішній і внутрішній по мірі втручання зовнішніх осіб, які 

сприятимуть процесу авторефлексії. Оцінювання завжди 

керується демократичними принципами і окрім цінності, яку 

воно може мати для педагогічних закладів, може породжувати 

знання про школи та сприяти процесам професійної та 

особистої рефлексії. 

Ми посилаємося у цій темі на статтю: “Оцінювання 

педагогічної діяльності: пригода, повна труднощів та 

задоволень” Марії Ампаро Калатаюд Салом (Університет 

Валенсії). 

 

Спільне оцінювання педагогічної діяльності 

 

Коли оцінюється група, то це називається спільним 

оцінюванням. Коли існує можливість генерувати та розвивати 

оцінювання, у якому педагогам дозволятиметься брати участь 

у здійсненні та оцінюванні здобутих знань чи то деяких членів 

групи чи групи загалом. Модель оцінювання має на увазі 

колективну діяльність і консолідацію, а також пов’язує 

більшість причин подій з індивідуальними діями. У цьому 

розумінні спільне оцінювання постає як основний 

ключ у реформуванні інституцій. Це спільне оцінювання 

дозволяє вчителю: 

 
 ідентифікувати особисті та групові досягнення; 

 сприяти участі, роздуму та конструктивній критиці 

стосовно ситуацій навчання; 

 роздумувати над своїми діями всередині групи; 

 розвивати лінії поведінки, які будуть орієнтуватися на 

інтеграцію групи; 
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 підвищувати свою відповідальність та ідентифікацію зі 

спільною діяльністю; 

 виражати оцінювальні судження щодо інших у 

середовищі свободи та відповідальності. 

 

3.9. Варто пам’ятати  

 

1. Ми стверджуємо, що досягнення багатогранного навчання 

було би простішим за умови приділення уваги 

повідомленням та стилям спілкування. Коли ми 

спілкуватимемося правильно, то ми з легкістю досягнемо 

запланованих нами педагогічних цілей. 

 

2. Вчитель має очолювати реалізацію педагогічного проекту 

у своїй освітній діяльності. Педагогічне лідерство 

поступово перетворилося на ключовий фактор 

удосконалення школи: це практика, а не обов’язок. Щось, 

що має будуватися, бо створити якийсь вплив для роботи 

навколо одного спільного проекту — це результат процесу 

спільного навчання заради кращого виконання цієї 

функції. Педагогічне лідерство — це колективне завдання, 

поділене між усіма педагогами. 

 

3. Успіх професійного розвитку залежить значною мірою від 

присутності у закладі клімату співпраці. Співпраця 

спрямовує професійний розвиток за межі індивідуалізму, 

відокремлення та залежності від експертів і направляє 

його у нове середовище, в якому педагоги можуть вчитися 

один у одного. Робота в команді є більш ефективною, ніж 

індивідуальна: разом ми краще думаємо та діємо. 

Педагогічна діяльність має бути командною роботою. 

І не лише тому, що є конче необхідною координація між 

предметами та класами, але й тому, що робота, виконана 

усіма є такою, що збагачує усіх, вона є кращою за якістю. 

Ми маємо використовувати синергію на благо. 
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4. У процесі освіти найважливіше — це те, що вивчає учень, а 

не те, що пояснює вчитель. Багатогранне навчання 

відбувається тоді, коли знання, які здобуваються, мають 

значення, тобто значать щось для того, хто їх здобуває, 

оскільки він має щось попередньо вивчене чи пережите у 

своєму особистому досвіді, що пов’язується з тим новим, 

що вивчається. 

 

5. Яка природа соціальних змін, які ми зараз переживаємо? 

Як вони впливають на дитинство та юність? Чому сьогодні 

існує більший ризик жорстокості та наскільки сильно вона 

пов’язана із соціальною ізоляцією? Це питання, які ми 

ставимо собі. Звідси походить необхідність посилити 

зусилля, спрямовані на профілактику таких проблем за 

допомогою комунікаційного плану. Спільноти у шкільних 

закладах вимагають досліджень та перебудови нових, 

послідовних і практичних засад педагогічної діяльності. 

 

6. Роздуми над освітньою діяльністю приводять нас до 

відзначення ідеї різноманітності як норми, що 

допоможе нам оцінити особливість кожного учня. 

Будучи далеко від ідеї, що має на меті визнання 

культурної різноманітності, школа часто зводить свою 

практику педагогічної діяльності до формування 

особливих груп, наділених рисами, що їх роздроблюють 

чи відокремлюють. Зважаючи на те, що головні принципи 

християнської католицької школи полягають у досягненні 

рівності можливостей, ми зобов’язуємося вдосконалювати 

шкільні процеси. 

 

7. Необхідно розробити способи постійного оцінювання 

процесу освіти, що дозволять зменшити розрив, що 

існує між проектами та їх впровадженням. Критичне 

оцінювання усієї педагогічної та душпастирської 
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діяльності необхідне також для того, щоби бути 

свідомими мотивацій, методик, досягнень, споживачів та 

намірів. 

 

3.10. Додатки  
 

Сила творчості: не припиняй дивитися 

 

Сера Кена Робінсона визнають на світовому рівні як 

експерта з креативності та освіти за його досягнення у 

вивченні цих тем. У гумористичний та зворушливий спосіб він 

порушує необхідність створення педагогічної системи, що 

підживлює (не підриває) креативність. Дивитися відео Кена 

Робінсона: “Чи справді школи вбивають творчість?” 

Джерело: 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creat

ivity?language=uk. 

 

Нові ідеї для роботи у команді можна знайти у восьмому 

розділі “Ви не самі” книжки Кена Робінсона “Освіта проти 

таланту. Сила творчості”, опубліковану 2017 року у 

видавництві “Літопис”. 

 

3.11. Завдання  
 

Вступне обговорення 1: мої попередні очікування від 

Модуля 3 

 

Приєднайтеся до обговорень і поділіться з групою своїми 

попередніми очікуваннями від Модуля 3. Зверни увагу на 

перший пункт теми “Цілі, яких ми хочемо досягти” для того, 

щоби побачити панораму тем, про які буде йти мова. 

 

Завдання 1: доповнення 

 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=uk
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=uk
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Сформулюйте додаткові теми, яких вам бракувало у цьому 

модулі. 

 

Обговорення 2: компетентність у мовній комунікації 

 
Це видається очевидним, але це не зовсім так: наша 

основна мета — передавати. Ми передаємо знання, передаємо 

інструкції, здібності та ставлення. Ми не так посилаємося на 

писемне спілкування, як на усне, включаючи в останнє, 

особливо, здатність починати дискусію, надавати конкретну 

аргументацію, вести свідомий та логічний діалог. У цьому 

випадку нам варто вдатися до відвертого самооцінювання, чи 

повірити колегам і друзям, які знають, як ми поводимося на 

заняттях, та зосередитися на наступних аспектах. 

 Яким є наше усне мовлення? 

 Якою у нас є мова тіла? 

 Якою здатністю до запрошення до дискусії ми 

володіємо? 

 

Завдання 2: комунікативний план 

 
Спробуйте сформулювати рекомендації для 

комунікативного плану та поліпшення комунікації між всіма 

членами спільноти вашої школи. 

 

Завдання 3: перегляд фільму 

 

Перегляньте фільм “Хористи” (2004). У ньому присутні 

три теми: дитинство, музика та навчання. Розповідається про 

інтернат (виправно-педагогічний заклад). 1949 рік, 

закінчилася ІІ Світова війна. Франція повна соціальних 

конфліктів та бідності. Багато дітей втратили батьків під час 

війни, а сім’ї інших зубожіли… 
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Обговорення 3: лідерство і педагогічний діалог 

 

У фільмі, який ми переглянули, представляються два 

антагоністичні способи бачення реальності та, відповідно, два 

погляди на роботу педагога. Вони дозволяють порівняти 

переваги педагогічного діалогу над введенням покарання. 

Особливо репресивною є система освіти директора Рашена, 

якому ледь вдається утримувати владу над складними учнями. 

Однак, педагог Матьє Клеман є зовсім іншим: він є 

безробітним учителем музики, який починає працювати 

наглядачем у інтернаті. Це парадигма педагога, який 

намагається знайти підхід до учнів і витягнути все найкраще з 

них. Музика перетворюється на привілейований спосіб зміни 

людей та трансформації світу. Прокоментуйте під час 

обговорень наступні два моменти. 

 
 Фраза Рашена, директора, яка представляє одну форму 

бачення життя і освіти (при визнанні своєї помилки 

після покарання невинного): “Якщо сьогодні він і 

невинний, то був би винним завтра. Ці люди 

невиправні”. Матьє ж говорить: “Погляньте на природну 

доброту мешканців нашого інтернату”. 

 Матьє говорить до Шабера, вчителя гімнастики, який 

згодом стане його союзником: “Ви бачите погане 

повсюди”. І згодом додає: “Вони не співають добре, але ж 

співають. Деякі навіть мають непогані голоси. Я, 

насправді, не можу сказати, що з ними нічого не можна 

зробити. Я також думав, що забуду про музику 

назавжди. Ніколи не кажи ніколи. Завжди є, що 

пробувати”. 

 

Завдання 4: оцінювання роботи в команді 

 

Далі пропонуються деякі можливі запитання, що можуть 

бути корисними для оцінювання роботи вчителів у команді. 
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Стосовно структури та координації команди ТАК НІ 

Чи зрозумілі функції різних обов’язків? Вони 

описані? 

  

Чи існують перевірки та обговорення у випадку 

плутанини чи накладок? 

  

Чи відбуваються зміни в організації та обов’язках, 

якщо щось іде не так? 

  

Чи використовуються різні здібності членів 

команди? 

  

Чи добре функціонують інформаційні канали 

всередині команди? 

  

Чи передбачений час для спілкування між 

педагогами? 

  

Які координаційні завдання здійснюються?   

Стосовно функціонування нарад   

Чи передбачений календар різних нарад?   

Наради попередньо готуються?   

Порядок денний повідомляється заздалегідь чи на 

початку наради? 

  

Чи можуть брати участь у підготовці нарад члени 

команди, які цього бажають? 

  

Чи володіють учасники відповідним матеріалом для 

ведення нотаток та фіксації рішень? Ведеться 

протокол нарад? Домовленості записуються 

у письмовому виді? Здійснюється якийсь контроль? 

  

Робиться щось, щоб усі брали участь у нарадах?   

Ми уникаємо непотрібних перебивань?   

Чи достатньо часу для обговорення всіх 

передбачених тем? 

  

Коли виникає втома чи відволікання, чи є 

можливість врегулювати це та знову 

сконцентруватися на дискусії? 

  

Чи здійснюється інколи оцінювання роботи в 

команді і чи робляться пропозиції щодо 

вдосконалення? 

  

Стосовно дій щодо вирішення конфліктів   
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Чи сприймається наявність конфліктів як чогось 

природного? 

  

У випадку виникнення конфліктів: про це говориться 

і робиться спроба вирішити їх? 

  

Різні думки стосовно цього висвітлюються вільно, без 

ризику дискваліфікацій?  

  

Робиться щось для того, щоб усі могли виразити 

свою точку зору? 

  

Пропонуються альтернативи до запропонованих 

ситуацій? 

  

Досягається консенсус? Члени команди 

погоджуються з рішеннями?  

  

У випадку конфліктів превалює скарга чи здатність 

давати рекомендації та пропонувати альтернативи? 

  

Визнаються помилки і звучать вибачення, якщо це 

необхідно?  

  

Стосовно клімату у взаєминах   

Як себе почувають члени команди? Клімат є 

позитивним? 

  

Встановлюються конструктивні взаємини між 

членами команди?  

  

Існує почуття базової довіри, яка сприяє визнанню 

власних недоліків?  

  

Чи ми поважаємо і сприймаємо різноманітність як 

позитивний фактор, що збагачує роботу команди?  

  

Визнаються та цінуються різні здібності членів 

команди? 

  

Визнаються та цінуються зміни, що сприяють 

кращому функціонуванню команди? 

  

Пропонується підтримка, коли у когось виникають 

труднощі? 

  

Чи існує відчуття приналежності до школи?    

Чи має команда позитивне уявлення про себе і чи 

прагне сприймати інших індивідів та груп як друзів? 

  

Коли відбувається щось не так, чи віриться у 

можливість самої команди змінити це? Чи робляться 

якісь пропозиції стосовно цього?  
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Чи здійснюються соціальні заходи у випадках 

прийому, прощання чи з мотиву святкувань 

всередині команди? 

  

Стосовно культури та навчання   

Чи усі володіють достатньою інформацією про 

проекти та зміни, що відбуваються?  

  

Чи стимулюється креативність та ініціативність у 

щоденній практиці? 

  

Чи відводиться час на обговорення нововведень та 

надання інформації з увагою до кожного члена 

команди? 

  

Використовується знання та досвід різних членів 

команди? 

  

Чи розробляються завдання для формування у колі 

команди? 

  

Чи відводиться час на планування спільних дій?   

 

Обговорення 4: результати 

 

На основі цих результатів прокоментуй подальші 

питання. 

 Які недоліки та потреби ти бачиш у школі стосовно 

команди? 

 Які дії сприяли би більшому залученню педагогів до 

спільної діяльності? 

 

Обговорення 5: процес освіти 

 

Відео Кена Робінсона (див. Додатки) пропонує нам деякі 

аспекти для роздумів, що можуть змінити уявлення про 

сучасну освіту. Визнач три аспекти та прокоментуй їх. 

 

Завдання 5: переосмислюємо закон 

 

Створіть власний Закон про основні норми процесу 

освіти у формі мотиваційних формулювань. Включіть туди всі 

найважливіші думки щодо даної теми. Аргументуйте їх (усно). 
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Обговорення 6: спільнота школи 

 

Комунікаційний план — це структура, що має елементи, 

критерії та способи для організації та функціонування 

спільноти школи. Поділись враженнями зі своїми колегами: 

 
 Якою є сучасна [звична] ситуація у спільноті школи?  

 Які типи профілактичних робіт щодо різних викликів 

проводяться з учнями, педагогами і батьками? 

 Щодо корекційних дій: яких критеріїв дотримуються у 

вашому закладі? 

 

Завдання 6: протидія кібербулінгу 

 

Кібербулінг — це феномен переслідування й цькувань між 

учнями, що походить від пагубного використання таких 

могутніх та звичних технологій, як інтернет-мережа та 

мобільний зв’язок. Незалежно від того, чи виявляється таке у 

вашому шкільному контексті, освітнє товариство має знати, 

якою є найкраща форма для виявлення, протистояння та 

викорінення цього заради сприяння оптимальному розвитку 

учнівської молоді. Це вимагає відповіді настільки рішучої, 

наскільки пропорційної та адекватної. Це складне завдання 

через доволі прості характеристики переслідування за 

допомогою нових технологій: йдеться про анонімність, 

миттєвість, ефект ланцюжка, велику доступність, 

різноманітність каналів та способів тощо. 

 Чи існує у вашому закладі якийсь протокол або путівник 

для дій у випадку виникнення ситуацій такого 

характеру? Які дії тут найважливіші? 

 Якщо його немає, то якими були би норми та способи 

для достатньої уваги школи перед цим феноменом із 

важкими наслідками? 
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Обговорення 7: увага до різноманітності 

 

У системі освіти ми маємо справу також і з учнями, які не 

читають добре, не розуміють все й одразу, інакше виконують 

базові операції, демонструють труднощі у освітньому процесі, 

поводяться неналежним чином тощо. 

 

 Які заходи здійснюються у вашій школі для привертання 

уваги до різноманітності? Перелічіть відповідних осіб та 

організації, які залучені до процесу привертання уваги 

до різноманітності. 

 
У цій темі, що може бути особливою для завершення 

курсу, ми трохи задумаємося, і в цьому нам допоможе текст, 

який ми наводимо нижче. 

 
Наше завдання — це не казка 

 

Мені якось розповіли, що лісові звірі, зібравшись на 

пленарне засідання, вирішили створити Лісову школу. За цей 

проект проголосували всі, тож його одностайно прийняли. Але 

ж, знаєте, завжди знайдеться той, хто щось запитає… 

— Чого там навчать? Що буде найважливішим для 

вивчення? 

Спалахнули дискусії. Перетасовувалися листки. Хтось 

покашлював. І, нарешті, заговорив Орел: 

— Вважаємо абсолютно необхідним уміння літати. 

Гадаю, ви зрозуміли, що це був королівський орел. 

Відразу ж, боязливо, але послідовно, почали вигукувати свої 

вимоги й інші звірі… 

— І плавати!.. І бігати!.. Стрибати! Також рити нору!.. 

Ви, напевно, здогадалися, що на цих зборах були Риба, 

Заєць, Білка, Кріт. Відтак був розроблений детальний план 

роботи. Визначили вихідні та свята. Був обраний заклад для 

навчання. Складений бюджет. Розподілені посади та 
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постановлено, що учні мусять вивчати всі дисципліни, бо всі 

вони є важливими. 

Хоча Заєць найвищий бал отримав за біг, із літанням у 

нього все було погано. Але він був дуже наполегливим. Він 

пробував знов… Аж поки не зламав собі хребет. 

Коли молодий Орел розправив свої крила, сповільнив хід 

на своєму приземному польоті, закрутив вихор пере собою та 

застиг у повітрі, кидаючи виклик силі тяжіння, всі 

зааплодували... Дванадцять, найвищий бал! Він це зробив! 

Хоча вчитель виживання на плоскогір’ї волів би поставити 

йому 11, 95... Але Орел мав ще іспит із плавання... І підхопив 

“гостру пневмонію”. Повна недієздатність, підсумувала лікарка 

Сова. 

Уявіть собі, друзі, страждання Риби, яка мала вирити 

нору. Жах Зайця, коли той збирався літати. Розгубленість 

Гіпопотама, коли він мав бігти поруч із ланню. Кошмари 

Страуса, коли він готувався пірнати… Радість, що була у всіх на 

початку, зникла. Загальні невдачі тільки примножувалися. 

Врешті промовив Орел, який того і був королівським, аби 

виражати загальну думку. 

— Я став учнем, уміючи літати. А зараз вже не можу й 

цього. Я нічого не навчився. Хоча… Я вивчив, що не вмію ні 

плавати, ні бігати, ні стрибати. І нору мені теж не вирити. 

Кінець кінцем відбулося свято на честь закінчення року. 

Диплом з відзнакою отримав найкращий учень, Кріт. Він не 

навчився плавати, літати, бігати, стрибати… Навіть вирити яму 

порядно не зміг. Зате все це він зробив посередньо. І однаково 

погано. 

Педагогічний колектив був задоволений. Усі склали всі 

іспити, а невдачі були викликані браком знань, концентрації, 

мотивації, відповідальності, готовності... Ну, далі ви знаєте. 

Більше ніколи жоден учень не записувався до Лісової школи. 

А через звуки тамтамів швидко поширилося те, що там 

кожного навчали лише усвідомлювати те, чого він робити не 

вміє. 
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Завдання 7: одна школа для всіх (інклюзивна) 

 

За останні десятиліття різні міжнародні та українські 

організації, конференції, учасники форумів та творці програм, 

а згодом і МОН висловилися за введення інклюзивної освіти, 

спираючись на позицію щодо охоплення шкільною освітою 

усіх дітей. Особливо таких, які знаходяться у особливій 

ситуації незахищеності та / або відторгнення. Отже, саме з 

метою задоволення потреб усіх учнів порушується тема 

“повного включення”. 

 Що ви знаєте про цей концепт? Що думаєте стосовно цієї 

ідеї? 

 Вам відомі якісь публікації на цю тему, або конкретний 

цікавий досвід інклюзії в Україні? Можна шукати 

приклади в інтернет-мережі. 

 
Підготуйте відповіді на питання у формі презентацій. 

 

Обговорення 8: тема оцінювання 

 

Базуючись на своїй практиці педагогічної діяльності, що 

саме ви оцінюєте? Як оцінюєте? З якою метою? Що робите 

після отримання та повідомлення результатів? Поділіться 

своїми думками стосовно даної теми під час обговорень. 

 

Завдання 8: інша шкала оцінювання 

 

Створіть власну систему оцінювання педагогічної 

діяльності з критеріями та обґрунтуваннями. Презентуйте її та 

аргументуйте. 



 
Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ 

 

 

 
 

 Покликані до любові та витривалості 2  

Основні засади формування педагога: особистий, 

християнський і професійний рівень 
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