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Запропонована стаття не вичерпує весь 
спектр проблем стосовно становлення 
студентської молоді, її соціалізації у навчально-
виховному процесі вищих навчальних закладів 
Китаю. Подальших досліджень вимагають 
проблеми психолого-педагогічного супроводу 
процесів соціалізації студентської молоді, ролі 
та місця соціально-економічних і суспільних 
чинників сучасного суспільства, що мають 
значний вплив на ці процеси, на обґрунтування 
й розробку концептуальних ідей та напрямів 
здійснення ефективної соціалізації студентської 
молоді у вищих навчальних закладах Китаю. 
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У статті висвітлено маловідомі сторінки біографії 
видатного математика-методиста К.Лебединцева. Особливу 
увагу звернуто на його участь у революційних подіях 1905 
року. 

Внесок Костянтина Феофановича 
Лебединцева (1878 – 1925) у розвиток методики 
викладання шкільної математики переоцінити 
важко: він автор численних наукових праць, у 
тому числі першого вітчизняного 
експериментального дослідження з проблеми 
психологічної складової засвоєння дітьми 
математичних знань і вмінь “Розвиток числових 
уявлень у дітей у ранньому віці”. Його 
фундаментальна праця “Вступ до сучасної 
методики математики” – перший вітчизняний 
загальний нарис з методики викладання 
математики, а запропонований ним метод 
викладання математики – конкретно-
індуктивний – набув поширення і став основою, 
на якій згодом виникла ідея сучасного 
проблемного навчання. За підручниками й 
збірниками задач К. Лебединцева декілька 
поколінь українських школярів вивчали 
математику й після смерті автора. 

Постать К. Лебединцева не є новою в історії 
української педагогіки. Про нього та його 
педагогічну спадщину написано чимало. 
Насамперед, це праці таких авторів, як 
О. Астряб, Н. Бетіна, Б. Білий, П. Глушков, 
Н. Дічек, Т. Михайлович, К. Рупасов, 
З. Слєпкань, С. Стрілець та ін. Важливість та 
актуальність науково-методичних ідей 
Костянтина Феофановича не втрачена й 
сьогодні. Проте багато сторінок його біографії 

залишаються недослідженими, хоча вони дають 
можливість краще зрозуміти його світогляд, 
моральні цінності, умови, у яких формувалися 
його погляди як математика-методиста. У цій 
статті ми прагнули висвітлити маловідомі, але 
важливі сторінки біографії видатного 
математика, зокрема періоду революції 1905 – 
07 років, котрі дають можливість краще 
зрозуміти його як людину й науковця.  

Костянтин Феофанович Лебединцев 
розпочав свою педагогічну діяльність 1900 року 
як позаштатний викладач математики 2-ї 
Київської гімназії та Вищих жіночих курсів 
Л. Жекуліної. 1902 року він перейшов на 
посаду штатного викладача математики в 
Київське перше комерційне училище [6, 237].  

Цей крок молодого педагога не був 
випадковим. Річ у тім, що в ті часи комерційні 
училища згідно з положенням 1896 р. були 
підпорядкованими не консервативному 
Міністерству народної освіти, а значно 
ліберальнішому в багатьох відношеннях 
Міністерству фінансів. Положення 1896 р. 
надавало широкі можливості в плані 
педагогічного пошуку засновникам, керівникам 
та педагогічним колективам комерційних шкіл 
[9, 282]. К. Мазинг, порівнюючи реальні та 
комерційні училища, писав: “Хоча навчальні 
плани перших п’яти класів реальних та 
комерційних училищ майже збігалися, але в 
реальних училищах суспільство було практично 
усунуто від їхнього управління, викладання 
відбувалося за програмами, затвердженими 
Міністерством народної освіти, у комерційних 
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училищах засновники обирали директора, 
педагогічні ради самі видозмінювали 
програми…” [7, 3].  

Звичайно, не скрізь і не повною мірою 
скористалися в комерційних училищах наданою 
свободою, проте в цілому атмосфера в них була 
значно комфортніша, ніж у середніх 
навчальних закладах Міністерства народної 
освіти, що долучало до них прогресивних 
творчих педагогів. Саме в комерційних 
училищах знайшли собі прихисток майбутній 
перший міністр освіти України І. Стешенко, 
активні учасники національно-визвольних 
змагань України, визначні педагоги І. Акінфієв, 
М. Володкевич, Д. Дорошенко, А. Сінявський, 
В. Харцієв та ін. С. Русова свого часу теж 
працювала в Київському комерційному 
училищі Першого товариства вчителів, яке 
очолював відомий український педагог і 
громадський діяч П. Холодний і в якому 
починав свої студії інший молодий педагог, 
майбутній математик-методист О. Астряб. У 
своїх спогадах С. Русова писала про школи 
Міністерства народної освіти: “Тогочасне 
гімназійне вчительство жило лише 
матеріальними турботами та змаганням зробити 
кар’єру й дістати “Анну на плече” [10, 31]. 
Натомість про комерційні училища в неї були 
зовсім інші враження: “Взагалі тоді комерційні 
школи щойно поставали. Закладалися вони на 
громадському ґрунті і якось відразу стали 
провідниками найновіших методів навчання та 
виховання. Учителі йшли туди все молоді, 
завзяті й працювали з запалом, особливо в 
школі П.Холодного. Учителі збирались на 
засідання педагогічної ради і до глибокої ночі 
іноді обмірковували поводження учнів, свої 
власні помилки та ін. Петро Іванович був 
душею цих нарад. Він був природжений 
педагог, дуже добре розумів дитячу та юнацьку 
психологію, був дуже справедливий і міг 
ставитися цілком об’єктивно до всякого вчинку 
учня… Всі ми дуже любили й нашу школу, й 
нашого шановного директора” [11, 131 – 132].  

Київське перше комерційне училище, до 
якого потрапив К. Лебединцев, досить болісно 
відходило від традицій старої авторитарної 
школи Міністерства народної освіти. Частина 
педагогічного колективу прагнула оновлення 
форм і методів навчально-виховної роботи, 
перебувала у творчому пошуку, прагнула до 
демократизації навчально-виховного процесу. 
Інша частина відстоювала традиційні 
авторитарні методи навчання і виховання 
молоді. Обидві групи в училищі були достатньо 
сильними й почергово домінували в колективі. 
На зламі століть значна частина попечительної 
ради, керованої М. Самофаловим і 
М. Соколовим, педагогічного комітету 
дотримувалася усталених поглядів на навчання 

й виховання учнівської молоді. Тому директору 
А. Веберу не вдалося далеко відійти від 
традиційного спрямування навчально-
виховного процесу в середніх школах, хоча 
зусилля в цьому напрямку ним докладалися 
чималі. Голова попечительної ради 
М. Самофалов, аналізуючи потрясіння 1905 р. і 
ті події в училищі, які їм передували, у 
доповідній записці до Міністерства торгівлі й 
промисловості наприкінці 1905 р. писав: 
“Режим пана Вебера різко відрізняється від 
режиму, який встановлено в середніх 
навчальних закладах Міністерства народної 
освіти, він ґрунтувався на найпіднесеніших 
побажаннях добра й користі для вихованців: 
А. Вебер бажав прищепити учням щирість, 
правдивість як у їхніх стосунках між собою, так 
і в ставленні до наставників... Мені здається..., 
що А. Вебер, зневірившись у можливості 
докорінно перевиховати юнацтво своїми 
прийомами м’якості, поблажливості, почав 
звертати увагу на зовнішню сторону й тому 
досяг лише видимої щирості й правдивості в 
учнях, а це вилилося в потворні форми 
безцеремонної розв’язності в поведінці й 
повному нехтуванні порядком” [14, 305]. 
Звичайно, оцінки діяльності А. Вебера, зроблені 
його опонентами, є достатньо суб’єктивними. 
Тому додамо ще декілька штрихів до портрета 
педагога. А. Вебер сприяв утворенню 
Товариства допомоги бідним учням училища 
[13, 1]. Як і багато хто з директорів, він 
практикував обмін звітами з іншими 
комерційними училищами для обміну досвідом 
роботи. Так, 1901р. він направив свої звіти до 
41 комерційного училища імперії з проханням 
надіслати їхні звіти до Києва [12, 8]. Директор 
запровадив в училищі безоціночне навчання. 
Замість виставляння традиційних балів, учителі 
збиралися на спеціальні щомісячні засідання, і 
“на них з’ясовували не лише самий факт 
неуспішності, але й, по можливості, її причини” 
[8, 14], а сам директор намагався тісніше 
співпрацювати з батьками учнів, які цікавилися 
справами училища, долучати їх до роботи 
педагогічного комітету [8, 21]. 

В училищі ручну працю було визнано 
вельми корисною, “але при умові 
пристосованого для цього приміщення” [8, 22]. 
А. Вебер пропонував також програму училища 
розділити на 7 і 8 років навчання, відповідно 
для здібних учнів і тих, що відстають. Ця ідея 
могла б бути актуальною і на сучасному етапі 
реформування освіти України у зв’язку з 
переходом на 12-річний строк навчання в 
загальноосвітній школі. Деякі найбільш 
революційні пропозиції директора зустріли 
спротив тих, хто тяжів до усталених традицій. 
Педагогічний комітет останню ідею директора 
не підтримав: “Погоджуючись з основною 
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ідеєю проекту, комітет знайшов, що 
впровадження його в життя вимагало б 
докорінної ломки всього наявного устрою 
школи й тому не знайшов можливим клопотати 
про його застосування аж до того часу, поки 
проект не буде розроблений у всіх деталях” 
[8, 23]. 

Попечительна рада далеко не завжди 
підтримувала керівника закладу. Вона закидала 
А.Веберу й те, що він призначав учителів без 
погодження з нею [14, 302], проте критика його 
в подальших документах ради мала стриманий 
характер, адже він улітку 1902 р. пішов з 
училища на посаду окружного інспектора 
комерційних училищ [17, 21].  

Саме в таку атмосферу потрапив 
напередодні бурхливих подій 1905 року 
К. Лебединцев. Він ішов до училища А. Вебера, 
який прагнув реформувати його роботу на 
найновітніших тогочасних засадах та ідеях, 
проте досить скоро Костянтин Феофанович 
опинився в дещо іншій школі. Але й такі нові 
умови надавали значно більше можливостей 
для методичного пошуку, ніж гімназії.  

Нині сучасною школою проголошено 
принцип безперервності освіти, що відкриває 
можливість для постійного поглиблення 
загальноосвітньої підготовки, досягнення 
цілісності й наступності в навчанні та 
вихованні, перетворення набуття освіти в 
процес, що триває упродовж усього життя 
людини. Проте на початку ХХ століття подібні 
думки висловлювалися педагогами 1-го 
Київського комерційного училища. У річному 
звіті цього училища за 1904 – 1905 навчальний 
рік читаємо: “Турбуючись про те, щоб дати 
своїм вихованцям необхідну суму знань, 
училище не випускає з поля зору те, що всього 
неможливо навчити учнів у школі і що не менш 
важливо також розвивати розум, волю та серце 
учня, щоб він міг сам за допомогою засвоєних у 
школі правильних методів з повним успіхом 
далі поповнювати знання та постійно прагнути 
до цього…” [1, 12–13]. Саме тут молодий 
талановитий педагог почав розробляти новий 
метод навчання математики, який він згодом 
назвав конкретно-індуктивним [6, 237]. Саме 
тут народжувалися інші його ідеї, саме тут 
гартувався його характер.  

Прихід до училища К. Лебединцева 
1902 року збігся в часі зі зміною його 
керівництва. Замість А. Вебера, який пішов на 
підвищення, заклад очолив тимчасово 
виконуючи обов’язки директора, інспектор 
училища Ковалевський. Ця зміна керівництва, 
очевидно, послабила позиції групи 
реформаторів. Принаймні, якщо судити з опису 
подій в училищі, які залишили після потрясінь 
1905 року хронікери з табору консерваторів.  

М.Самофалов так писав про це: “Дещо 
замаскована при п. Веберу розпусність учнів 
досягла свого апогею при управлінні п. 
Ковалевського” [14, 305]. У Київському 
комерційному училищі навчалося понад 600 
хлопців, здебільшого купецького стану. То ж 
окремі випадки порушень дисципліни, 
притаманні тогочасній “золотій” молоді, мали 
місце. Ось як описує це один з учителів 
училища Я. Кобець: “Знання учнів стали 
знижуватися, а дисципліна падати, ... іноді 
цілими класами йшли вони з училища, не 
попередивши про це заздалегідь нікого з 
керівництва, як це було, наприклад, під час 
поховання артиста Соловйова. На уроках вони 
вели себе некоректно в ставленні до викладачів, 
грубили їм, як це можна бачити з журнальних 
записів, а на вулицях бешкетували. Нерідко 
розпусність їхня доходила до того, що вони 
вночі ходили людними вулицями міста й 
влаштовували облави на пропащих жінок 
(Справа учня Розмитальського і його 
товаришів)... Поза стінами навчального закладу 
вони виявляли таку розв’язність у поведінці, 
яка приводила до складання поліцейських 
протоколів, які були предметом розгляду в 
камерах мирових суддів (Справа учнів 
Гінзбурга, Рубинчика й Фрайгенберга)” 
[14, 305]. Щоб поліпшити ситуацію (у своєму 
розумінні) попечительна рада в березні 1903 р. 
запросила на посаду директора викладача 
Петербурзького історико-філологічного 
інституту й гімназії при ньому В. Марданова 
[17, 21]. З приходом нового директора, на 
думку Я. Кобця, “в училищі запанували 
чистота, охайність, тиша, одним словом, 
порядок” [14, 306]. Цей порядок новий 
директор намагався насадити суто 
авторитарними методами, звичними для 
закладів Міністерства народної освіти, у яких 
він працював раніше. Подібна практика 
розділила педагогів училища на два табори, 
одні, такі, як Кобець, підтримували нові 
порядки, інші – ні. Сам В. Морданов у серпні 
1905 р. про свою діяльність писав так: 
“Поведінка учнів була настільки задовільною, 
що за минулий 1904–05 навчальний рік 
усупереч минулим рокам педагогічному 
комітету не тільки не довелося нікого з учнів 
відчисляти з училища, але навіть не було 
жодного випадку, щоб було запропоновано 
батькам узяти сина з училища” [16, 52]. 

Опоненти В. Марданова закидали йому 
введення кондуїтних зошитів, доведення учнів 
до спроб самогубства, говорили, що він “у 
стосунках з викладачами лише наказував і 
критикував, ... намагався встановити власний 
режим, вочевидь, вважаючи обтяжливими будь-
які заперечення” [15, 20].  
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1904 року київський журнал 
“Педагогическая мысль” опублікував статтю 
К. Лебединцева “Як підтримати дисципліну в 
середній школі?”. Автор стверджував: 
“Наслідки цілого ряду принципових помилок, 
що припустилася наша середня школа, не 
злічити. Відбулося згасання розумових 
інтересів цілого покоління, думка якого 
протягом довгих років шкільного життя 
працювала не над пізнанням навколишнього 
середовища, а над суто словесним і вельми 
часто механічним запам’ятовуванням таких 
об’єктів, які цьому середовищу були абсолютно 
чужими. Відбулася атрофія волі в цілих 
прошарків суспільства, які не звикли з 
дитинства до активної роботи, відбулося 
пригнічення суспільного почуття та зниження 
моральних інтересів”. Костянтин Феофанович 
уважав, що виховання повинне розвивати 
звичку до систематичної праці, суспільні 
почуття та самостійність. Мета виховання – 
формування особистості, яка здатна не лише 
існувати при даному устрої життя, але й 
змінювати його в інтересах суспільства [5, 79–80]. 
Цією статтею він, не називаючи адрес та імен, 
опосередковано опонував новим порядкам й у 
своєму училищі. 

Після закінчення 1904–05 навчального року 
група викладачів, серед яких був і 
К. Лебединцев, запропонувала директору 
добровільно піти з посади й училища. Газета 
“Киевские отклики” надрукувала їхній лист до 
засобів масової інформації та окружного 
інспектора А.Вебера. У листі події 
інтерпретувалися так: “Ціла низка зіткнень між 
директором В. Мардановим і викладачами, а 
також усе, що було висловлено на двох 
товариських зборах за участю спочатку 
М. Чоколова, а потім М. Самофалова 
(очільників попечительної ради училища – 
авт.), виявило багато фактів, які свідчать проти 
В. Марданова. Вони показали, що взаємної 
довіри й поваги між В. Мардановим і 
педагогічним середовищем немає й бути не 
може, що спільна дружня робота, за визнанням 
більшості членів педагогічного комітету, 
неможлива. За таких умов В. Марданову 
залишатися в училищі й стояти на чолі його 
було важко. Тому значна частина викладачів 
уважала своїм моральним обов’язком 
звернутися наприкінці засідання 31 травня до 
В. Марданова з проханням дуже подумати над 
тим, щоб самому залишити училище” [3, 3]. 
В. Марданову, незважаючи на підтримку 
попечительної ради й частини викладачів, таки 
довелося піти з училища. Це сталося 7 жовтня, 
а 14 жовтня 1905 року на засіданні Київського 
педагогічного товариства К. Лебединцев 
виступив з рефератом за темою своєї статті про 
дисципліну. Після дебатів була одноголосно 

прийнята постанова проти застосування 
репресивних заходів до учнів, які брали участь 
у політичних страйках.  

У відповідь один з реакційно налаштованих 
викладачів училища, М. Самофалов, направив 
головному інспектору навчальної частини 
Міністерства фінансів А. Малиніну листа з 
проханням надіслати до Києва ревізора, щоб 
розібратися із ситуацією на місці [15, 20]. 
Директором тимчасово було призначено 
реакціонера Я. Кобця, але група викладачів 
відверто його ігнорувала та пропонувала 
відмовитися від своїх обов’язків, тож згодом 
обов’язки директора училища почав 
виконувати ліберально налаштований 
П. Кузнецький.  

Загострювалася політична ситуація у країні, 
що не могло не позначитися на поведінці учнів 
середніх навчальних закладів, які разом зі 
студентами брали активну участь у 
революційних подіях. Новий директор, 
П. Кузнецький, навіть змушений був дозволити 
сходки учнів в училищі. Звичайно, після таких 
сходок учні масово не з’являлися в класи або 
приходили групами на третій або четвертий 
уроки, часто просто посеред уроку. На 
зауваження викладачів учні відповідали 
грубощами, на перервах курили просто в класі. 
Я. Кобець – колишній директор, якого 
педагогічний колектив не прийняв, 
користуючись складністю ситуації, написав у 
Міністерство фінансів та Попечительську Раду 
листи, у яких К. Лебединцева та інших 
викладачів училища звинувачував у тому, що 
вони проводили з учнями бесіди на політичні 
теми, готували їх до актів громадської непокори 
та страйків.  

У грудні 1905 року в Києві розгорівся 
загальний страйк середніх навчальних закладів. 
12 грудня перші уроки в училищі пройшли 
спокійно, хоча учні старших класів не всі були 
присутніми. На одній із перерв учні 7-го класу 
зачинилися в кабінеті й оголосили страйк, 
заявивши, що вони не розпочнуть відвідувати 
заняття, доки триває загальнополітичний 
страйк. Після того, як учнів відпустили додому, 
вчителі почали обговорювати ситуацію та з 
перевагою лише в один голос постановили не 
карати страйкарів, а якщо наступного дня учні 
з’являться в училище, то відновити заняття.   

Наступного дня перші три уроки пройшли 
спокійно, але на великій перерві до приміщення 
училища ввійшла група страйкарів-гімназистів, 
яка почали закликати учнів комерційного 
училища до стайку, але останні відмовилися, 
вигнали та побили страйкарів. З приводу цього 
інциденту думки вчителів училища 
розділилися: частина підтримувала дії учнів 
училища, а частина, у тому числі й 
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К. Лебединцев, засуджувала таку поведінку 
своїх учнів. 

Коли революція 1905 року пішла на спад, 
почалася розправа над тими, хто брав участь у 
протестних акціях або хоча б морально 
підтримував їхніх учасників. К. Лебединцеву 
нагадали і його статтю щодо поведінки учнів, і 
читання рефератів на засіданнях Київського 
педагогічного товариства, й інші виступи та 
оцінки подій у Києві й училищі. У січні 
1906 року чорносотенна газета “Киевлянин” 
закликала до судового переслідування членів 
Київського педагогічного товариства. У 
результаті це товариство було закрито. За 
поданням попечительної ради і згідно з 
поданими заявами п’ять викладачів Київського 
першого комерційного училища, які морально 
підтримували революційні виступи учнів, 
навчальним відділом Міністерства торгівлі й 
промисловості з 31 січня 1906 р. було звільнено 
з роботи [15, 60]. Серед них був і 
К. Лебединцев [2, 571].  

Після звільнення з училища К. Лебединцев 
не полишив громадсько-педагогічної діяльності 
й узяв участь у виданні журналу 
“Педагогическая неделя”. “На сторінках 
часопису друкувалися статті про необхідність 
докорінної реформи шкільного виховання, 
обстоювалися права учнівської молоді, 
висловлювався протест проти порушення її 
свобод, висувалися сміливі думки на підтримку 
новітніх педагогічних починань” [2, 573]. Уже в 
квітні того ж року журнал було заборонено, а 
редакторів І. Глівенка та К. Лебединцева 
віддали до суду. Їх звинуватили в публікації 
матеріалів, які закликали до непокори та 
протидії розпорядженням реакційної 
адміністрації через страйки та бойкоти, проте 
під тиском громадськості редакторів було 
виправдано. Для Костянтина Феофановича всі 
ці події мали сумні наслідки – генерал-
губернатор Сухомлинов та попечитель 
навчального округу Зілов створили такі 
нестерпні умови, що молодий педагог протягом 
тривалого часу не мав змоги влаштуватися на 
роботу за фахом у Києві [4]. Саме тому 
1909 року К. Лебединцев виїхав до Москви 
[6, 238].   

З 1909 по 1916 роки К. Лебединцев викладав 
в одному з кращих приватних навчальних 
закладів Москви – гімназії Кірпічнікової. 
1916 року ліберальний міністр граф Ігнатьєв 
призначив К. Лебединцева окружним 
інспектором Петроградського навчального 
округу та запропонував роботу в комісії з 
реформування середньої школи. 1917 року 
К. Лебединцева було обрано головою 
педагогічної ради приватної жіночої гімназії 
нового типу М. Світницької у Москві. Після 

подій 1917 року він працював консультантом 
при відділі реформи школи Наркомпросу [4].  

1919 року К. Лебединцев повернувся до 
Києва, де читав курс математики на 
українських педагогічних курсах, а згодом з 
1921 року – у Київському інституті народної 
освіти. Одночасно він брав активну участь у 
роботі Наркомпросу України та губернському 
відділі народної освіти. Він склав перший 
навчальний план єдиної трудової школи для 
України та першу програму з математики для 7-
річної школи. Підручники алгебри 
К. Лебединцева отримали визнання не лише в 
Україні та Росії, але й закордоном (перекладені 
польською та німецькою мовами). Робота над 
ними тривала понад 10 років. Копітким та 
ретельним доопрацюванням автор прагнув їх 
удосконалення [4].  

Методичні напрацювання й здобутки 
відомого педагога – це тема окремої глибокої 
розвідки, проте його участь у революційних 
подіях 1905 року є не менш цікавою. Саме в 
такі бурхливі переломні часи зримо постає 
моральна й світоглядна сутність людини. Цей 
іспит у своєму житті, як згодом і багато інших, 
К. Лебединцев склав на відмінно. 
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У статті розглядається роль педагогічної фасилітації у 
професійній діяльності сучасного вчителя, подано 
педагогічне визначення педагогічної фасилітації педагога 

Актуальність дослідження зумовлена тим, 
що перед сучасною освітою на тлі корінних 
змін, що відбуваються в глобалізованому 
суспільстві, дедалі нагальніше постає завдання 
відійти від стереотипів в освітньо-виховному 
процесі, у стосунках учня та вчителя, 
громадянина й нації, держави й світу. Сьогодні 
освіта й культура набувають чітко вираженого 
стратегічного значення: вони повинні 
підготувати молоду людину до життя в новому 
світі, де провідними цінностями виступатимуть 
любов до свого народу, повага та толерантність, 
гуманістичне ставлення до кожної людини 
[1, 15]. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді полягає у тому, що сьогодення вимагає 
від сучасних психолого-педагогічних 
досліджень вивчення психологічної та 
педагогічної готовності вчителя до професійної 
діяльності, формування основ педагогічної 
майстерності й педагогічної техніки, стилів, 
типів та ролей професійної діяльності вчителя, 
загальної та професійної освіченості вчителя, 
оцінки його професійних ознак, умінь та 
навичок для розробки нових концептуальних 
моделей та систем підготовки вчителя [3, 12].  

Зв'язок із важливими науковими й 
практичними завданнями вбачається нами в 
тому, що постійна трансформація сучасного 
суспільства від технократичного та 
індустріального до технологічного та 
інформаційного вимагає докорінних змін та 
безперервного оновлення системи підготовки 
вчителів для забезпечення ними набуття 
молоддю не тільки знань, умінь та навичок, але 
й усталеного комплексу ціннісно-особистісних 
характеристик. 

Аналіз досліджень та публікацій, у яких 
було започатковано розгляд досліджуваного 
питання, свідчить, що  наукові передумови 
особистісного підходу визначаються в 
різноманітних дослідженнях особистості 
багатьох видатних психологів та педагогів, 
таких, як К. Абульханова-Славська, 
О. Асмолов, В. Столін, В. Татенко, 
Т. Титаренко, І. Якиманська та ін. [2, 169] 

Сучасні ж дослідження проблематики 
фасилітації та використання її принципів і 
засобів у професійній діяльності сучасного 
фахівця розглядаються вітчизняними вченими в 
основному або з позиції використання так 
званого фасилітаційного впливу 
(О. Кондрашихіна), або з позиції особистісного 
підходу, тобто визначення якостей та 
властивостей особистості, які сприяють 
успішній професійній діяльності сучасного 
спеціаліста, зокрема такої властивості, як 
фасилятивність (М. Казанжи, О. Саннікова).  

Мета даного дослідження полягає в 
уточненні місця педагогічної фасилітації у 
системі підготовки сучасного вчителя, в умовах 
особистісно-орієнтованої парадигми освіти. 

Завдання дослідження ми вбачаємо в 
доведенні того факту, що сучасна підготовка 
майбутнього вчителя повинна вестися з 
урахування феномена педагогічної фасилітації, 
а діяльність учителя, якій працює в умовах 
особистісно-орієнтованої парадигми освіти 
неможлива без застосування її характерних 
ознак.     

Виклад основного матеріалу ґрунтується 
на концептуальних положеннях видатних 
психологів та педагогів Г. Балла, І. Беха, 
О. Бондаревської, М. Боришевського, 
В. Загвязінського, І. Зязюна, В. Кременя, 
В. Лозової, С. Максименка, Н. Ничкало, 
О. Пєхоти, С. Подмазіна, В. Рибалки, 
О. Савченко, В. Сєрікова, Т. Сущенка, 


