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ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ І.А. ЗЯЗЮНА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими теоретичними чи практичними завдання-
ми. Учитель завжди продовжується у своїх учнях, якщо це справжній 
учитель… Сподівання соратників та учнів І.А. Зязюна щодо якісної 
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освіти, де Педагоги-Майстри організовують педагогічну взаємодію, 
ґрунтуються на ідеї про розвиток професійної майстерності, де профе-
сіоналізмпедагогарозглядається з позиції якості – їхньоїпідготов-
ки,оцінки діяльності, особистої моральності, рівнямайстерності та 
спроможності розвивати ціннісний досвід суб’єктів педагогічної дії. 
Зрозуміло, що наука і освіта, які не освячені високою етичною, гумані-
стичною метою Істини, Добра та Краси, загрожують загибеллю куль-
тури, цивілізації. Наука й Освіта за своєю природою і місією повинні 
бути віддзеркаленням реалізації гуманізму, водночас як і гуманізм є 
умовою справжнього розквіту Науки і Освіти. І мистецтво не може 
бути чимось чужорідним у відношенні до науки і освіти. Уява, фанта-
зія, інтуїція, відчуття прекрасного завжди супроводжують пошук пі-
знання. 

Концепція ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії 
полягає у тому, що ціннісний досвід є інтегральною відображаючи-
регулятивною характеристикою взаємодії людини зі Світом. Ця теза 
виступила підґрунтям для розв’язання проблеми взаємозв’язку психо-
логії научіння, дидактики, методик і практики навчання та виховання. 
Справа у тому, що досягнення психологічних наук не можуть викорис-
товуватися у педагогічній взаємодії безпосередньо. Новизна підходу 
концепції ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії 
пов’язана із використанням ключових ідей психопедагогіки як інтегра-
тивної науки про гносеологічні засади професійної діяльності педаго-
га-майстра щодо гармонійного розвитку особистості учня; педології – 
недооціненої і досі «науки про дітей» унікальної, багатогранної, але 
при цьому неподільно інтегрованої науки про концептуалізацію розви-
тку дитини. Конструктивність такого підходу вбачається, насамперед, 
у цілісному поєднанні та використанні новітніх здобутків, як природ-
ничих так і гуманітарних наук щодо пояснення новопосталих педаго-
гічних явищ сучасної освітньої сфери. Висвітлення Концепції дозволяє 
знайти відповідь на питання про використання досягнень психологіч-
них теорій розвитку особистості, психопедагогіки, сучасної нейропси-
хології у педагогічній практиці. 

Аналіз останніх наукових публікацій приділенорозв’язанню 
наявних протиріч у такий важливій сфері сучасного соціального буття, 
як удосконалення ціннісного досвіду суб’єктів педагогічної дії у кон-
тексті науково-педагогічних здобутків І.А. Зязюна, де наскрізною іде-
єю розвитку педагогічної майстерності особистості розцінено гармо-
нійність Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи. Майже у всіх відо-
мих нам працях І.А. Зязюна, ми знаходимо тезу про те, що особистіс-
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но-професійне призначення вчителя полягає не у «передаванні» теоре-
тичних знань, «стимулюванні» здорового глузду та поясненні значення 
цінностей. Навпаки, він доводив, що вчитель – майстер нарівні з уч-
нем, особа яка постійно бере участь у вибудовуванні нового знання, 
опановуючи та розвиваючи ціннісний досвід. Але, щоб створити нове 
знання, учитель та учень вступають у навчальну ситуацію як опанову-
вачі попередніх знань, хоча й різного виду. Адже й учитель й учень 
мають різний набутий життєвий досвід і досвід попереднього навчан-
ня. Ключовою ідеєю розвитку ціннісного досвіду є те, що серед усього 
іншого система освіти є «виключно опочуттєвленою діяльністю пла-
нування майбутнього світу людства» [4]. Збагнувши історичність усіх 
суспільних та економічних змін, І.А. Зязюн аргументовано заявляв, що 
саме освітяни здатні впливати на майбутню історію [3]. Тут феномено-
логічна й екзистенційна філософія освіти протрактована найбільш 
глибоко. Ґрунтовною вона стає для тих, хто не намагається шукати 
надію у діалектиці історії, хто, попри все, не відкидає конкретних 
«проблематизуючих агентів історії» – провідних науковців, а також 
трансформаційні зміни функціонування полікультурного світового 
освітнього простору. Ці зміни пов’язані з обставинами політичного, 
економічного і культурного життя, зі спостереженнями за тим, як інші 
намагаються змінювати світ. І. А. Зязюн, пояснюючи ідеї педагогіки 
Добра, стверджував, що освіта – це «наукове утворення» відкритого 
типу, оскільки буття людини обумовлюється, але не визначається її 
обставинами. І, нарешті, оскільки вчителі – це одночасно й учні, вони 
не є незалежними від суспільних процесів [3]. Саме педагогічна майс-
терність (комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорга-
нізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі 
[6, с. 25]), визначає ефективність поступу сучасної української освіти 
за рахунок «опочуттєвлення», «олюднення» професійних знань і вмінь 
саме завдяки діям Педагога. 

Цінним є те, що сьогодні соратники Івана Андрійовича Зязюна 
та учні у своїх працях доводять необхідність продовження пошуку 
шляхів втілення принципів людяності, які протягом усього життя ви-
ступали підґрунтям професійної діяльності академіка І.А. Зязюна. 
Адже саме тут і позначається справжній особистісний сенс педагогіч-
ної майстерності. 

Передумовами розробки теоретико-методологічних засад цінні-
сного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії виступила теза про те, 
щосоціально-організована сфера духовної діяльності має свою внут-
рішню структуру [7, с. 103]. Складниками цієї структури є, насампе-
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ред, актуалізовані загальнолюдські цінності, що накопичені людством, 
а також нові змісти та їх знакові форми, що виробляються у творчості 
цінностей культури, освіти, цивілізації. Інтерпретація загальнолюдсь-
ких цінностей як ціннісно-орієнтованого чуттєвого знання забезпечує 
сенс життя і діяльність людини, фіксується в історично конкретних 
формах культури і теоретично обґрунтовує наш підхід до проблеми 
ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії. 

Педагогічна дія, перш за все, обумовлюється індивідуально-
особистісною активністю всіх їїсуб’єктів. Індивідуально-особистісна 
активність суб’єкта педагогічної дії – педагога – характеризує його, як 
«рефлексуючого практика», який обмірковує і аналізує свою власну 
практичну діяльність на ґрунті глибокого пізнання теорії [10, с. 47]. 
Поняття «рефлексуючий практик» уперше зустрічається у роботах за-
рубіжних учених (Р. Болам [12], М. Кларк [13], Т. Морріс [15] та ін.) і 
розглядається, як стадія формування і розвитку професійних знань, 
умінь і навичок, компетентностей, що націлена на розумне поєднання 
теоретичних основ з умінням застосовувати їх на практиці, передбачає 
здатність осмислювати кожного свого кроку в процесі педагогічної 
діяльності з метою підвищення якості викладання. Ілюзія, яка часто 
зустрічається з приводупедагогічної дії,полягаєу тому, що глибоке 
знання предмета буде автоматично сприятиме ефективній передачі 
його учням. Однак, той факт, що вчитель є експертом у профілюючому 
предметі, зовсім не свідчить про гарантії його успіху на педагогічній  
ниві. Сучасний педагог– це «професійно-компетентна гуманна особис-
тість, яка постійно творчо розвивається, вякій превалюють духовно-
моральні якості, яскраво виражена суб’єктна позиція, індивідуальний  
стиль діяльності і багатий творчий потенціал»[5, с. 48]. Для того, щоб 
організувати педагогічну дію, педагог має постійно займатися самови-
вченням, безперервно досліджуючи глибини власних думок і почуттів. 
Педагоги подекуди вважають, що психологія потрібна для «психологі-
чного обґрунтування» відповідних методів і засобів навчання і вихо-
вання з метою надання їм більшої «наукової значущості». А психологи 
у своїх дослідженнях нерідко абстрагуються від тієї системи, де саме 
виникли закономірності розвитку та виховання людини. Як результат, 
новаторські напрями теорії навчання, що були розроблені у другій по-
ловині XX ст. (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін та ін.), не 
були впроваджені у масову практику навчання. Але цілеспрямована 
зміна окремих аспектів психіки людини неможлива без знання законів 
її розвитку, на яких ґрунтуються закони управління розвитком особис-
тості (що розробляються педагогікою). 
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Становлення професійної майстерності педагогічних кадрів з 
позицій психопедагогіки (В. Зінченко [2], І. Зязюн [3], Е. Стоунс [11]) 
полягає у тому, що: ідея підготовки вчителя до організації педагогічної 
дії зорієнтовується на особистість, актуалізацію її потреби у самопі-
знанні й самовихованні, виробленні гуманістичної професійної позиції 
для організації продуктивного діалогу. 

Основна мета статті: Пояснити сутність удосконалення цінні-
сного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-
педагогічних ідей І. А. Зязюна. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. Сукупність внутрішніх 
і зовнішніх функцій ціннісного досвіду(кожна з яких у загальному ви-
гляді утворює монолітну афективно-інтелектуально-вольову компо-
нентну структуру)являє цілісну відкриту та нелінійну синергетичну 
систему у складі якої сім центрів-функцій (1. Досвід відносин вижи-
вання («прав і обов’язків»); 2. Досвід відносин взаємодоповнення 
(«партнерства»); 3. Досвід операціональних («ділових») відносин; 
4. Досвід відносин тотожності («любові й жалост»”); 5. Досвід формо-
творних («творчих») відносин; 6. Досвід відносин учіння («знання й 
уміння»); 7. Досвід ідеологічних (ціннісно-орієнтаційних) відносин, що 
забезпечують існування особистості як самостійного автономного фу-
нкціонального елемента/підсистеми системи природно-соціального 
Світу. 

Як єдине системне ціле, такий досвід, з одного боку, проявляє 
системну цілісність регулятивного аспекту відображення суспільної 
практики, а з іншого, виступає чинником цілісності – «системною 
регулятивною силою», що цю цілісність й визначає. Ця система занад-
то складна, у т.ч. й для того, щоб лінійно управляти процесом розвит-
ку: у ній все взаємозалежно, так що спроби розвивати щось одне обер-
таються пригніченням чогось іншого. Усвідомлення змісту системи 
розкриває культурно-історичну динаміку змін парадигм освіти, сенс 
якої конкретизується у двох її глобальних значеннях: культурно-
світоглядному та соціальної сили, природа яких пронизує всі парадиг-
ми освіти. Провідна ідея удосконалення ціннісного виміру досвіду 
суб’єктів педагогічної дії ґрунтується на тому, що ефективність проце-
су розвитку ціннісного досвіду можна суттєво підвищити, якщо цей 
процес буде спрямований на створення/формування координаційного 
центра досвіду «мета відносин» (який є метою-аттрактором цілісної 
відкритої та нелінійної синергетичної системиіз семи центрів-
функцій), що завершує етап динамічної еволюційної зміни відносин 
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людини зі світом та створює передумови для якісного нового її етапу 
при забезпеченні реалізації ідей цілісного підходу, що у більшості 
вчень про духовний розвиток особистості традиційно асоціюється з 
виникненням «нової Людини» і «нового Світу». 

Освітня діяльність приваблює людей, адже подолання великих 
труднощів може принести і більше радощів. А такі радощі є радощами 
найвищого порядку – радощі подолання, відкриття, творчості [8, с. 45]. 
У цьому аспекті, необхідним є розуміння того, що й учні/студенти, й 
педагоги «проживають» навчальний процес не тільки інтелектуально, 
а у всьому різноманітті емоційно-почуттєвих ціннісних характеристик 
людського існування. Але не взаємодія зумовлює задоволення людини, 
а людина приносить свої добросердні почуття у цю взаємодію. Люди-
на може не йти на контакт з іншими з причини побоювання бути зне-
хтуваною, не говорити про свої почуття – з причини страху глузування 
над нею. У цьому аспекті нам здаються слушними аргументи доктора 
соціології Хьюго Пачіа, суть яких полягає у тому, що у гонитві за нау-
ковим і економічним прогресом людина ігнорує найбільш головне у 
житті. У своїх виступах Х. Пачіа цитує стародавнє пророцтво індіанців 
крі: «Тільки коли зламане останнє дерево, тільки коли отруєна остання 
річка, тільки коли піймали останню рибину, тільки тоді з’ясується, що 
гроші не їстівні…» [1, с. 19]. Якщо дещо вільно екстраполювати це 
пророцтво на педагогічну діяльність, маємо: «Тільки коли перевірена 
остання контрольна робота, тільки коли проставлені підсумкові оці-
нки, тільки коли написаний кінцевий звіт про навчально-виховну робо-
ту, тільки тоді виявляється, що це все зовсім не головне у педагогічній 
праці…». «Ми вчимо учнів читати і писати, додавати та віднімати, ми 
вчимо їх тому, що нам здається основою доброї освіти, але ми не звер-
таємо уваги на найголовніше… на те, як любити» – пише Х. Пачіа 
[1, с. 21]. Якщо у людини «сердиті думки» – вона відчуває злість, якщо 
радісні – відчуває радість, якщо у людини щасливі думки – вона відчу-
ває щастя… Зміна ціннісних орієнтацій, переконань – це зміна думок, 
яка стає можливою за допомогою позитивних тверджень (афірмацій – 
позитивних фраз, які, якщо часто їх повторювати, змінюють думки і 
підсвідомі переконання). Наприклад: «Я завжди створюю позитивні 
доброзичливі стосунки з людьми». 

Зміна думок призводить до зміни почуттів. Якщо вчитель бажає 
стати педагогом – майстром, він думає про своїх учнів з любов’ю, вра-
ховуючи їхні особистісні потреби і бажання; він намагається постави-
ти себе на їхнє місце і подивитися на Світ їхніми очима. Все почина-
ється з думок. Учитель – Майстер не викладає просто предмет, він 
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розвиває ціннісний досвід своїх учнів, він думає про ті якості, які на-
магається розвити у них (вольові, інтелектуальні, емоціональні, духов-
ні). Якщо людина не уявляє собі, чого вона бажає, вона не зможе діз-
натися про те коли вона досягла цього. Адже, «тому, хто не знає куди 
пливе, не буває подорожного повітря». Так, особливостями взаємодії 
суб’єктів педагогічної дії є урахування сили позитивного мислення 
педагога: педагогічна дія починається з думок учителя; зміна думок 
призводить до зміни почуттів/ставлень; позитивні твердження зміню-
ють переконання; учитель думає про своїх учнів з любов’ю, ураховую-
чи їх особистісні потреби і бажання; він намагається поставити себе на 
їхнє місце і подивитися на Світ їх очима; учитель чітко усвідомлює, 
які якості він намагається розвити в учнів (вольові, інтелектуальні, 
емоціональні, духовні). 

Для того, щоб усміхатися, необхідно стільки ж зусиль, скільки й 
для того, щоб хмуритися; щоб сказати дружнє слово підтримки, треба 
стільки ж часу, як і для критики. Якщо вчитель усвідомлює силу Доб-
ра, він починає творити його. Єдиний спосіб втратити добро у собі – 
це не робити його іншим… Справжнє Добро беззастережне, воно нічо-
го не вимагає навзаєм. Інакше це не добро. Добро педагога – це вияв-
ляти себе у своїх учнях і відчувати радість від упізнавання себе у них. 
Поки вчитель здатен дарувати частину себе, творити добро, поки він 
може чимось допомогти учню, – він спроможний організувати педаго-
гічну дію. Творити добро – це не сподіватися на те, що воно має пове-
рнутися, перед організацією взаємодії запитувати у себе «Що я можу 
дати цим учням? Чи несу я для них Добро?». У педагогічній дії немає 
місця лютості, образам і жорстокості. І якщо з’являються такі відчуття, 
треба навчитися вибачати. Образа руйнує душу, а процес прощення 
звільняє місце для добра і любові. Особливістю педагогічної дії є та-
кож і турбота про іншого, турбота про те, щоб бути поруч, коли ти 
потрібний. Тому взаємодія суб’єктів педагогічної дії це ще і Дружба. 
Кожна людина у житті робить помилки, і якщо бажаєш, щоб тебе про-
бачали, треба бути готовим пробачити іншого. Якщо вчитель прагне 
нести добро і любов учням, він має звільнитися від негативних емоцій, 
душевної болі і страху і починати кожний день, як найщасливіший. 

Уміння висловлювати свої відчуття, говорити слова вдячності, 
уміння слухати та чути те, що повідомляють інші – у цьому полягає 
сила Щирості педагогічної дії. Педагогічна дія – це вдячність, яку мо-
жна почути, це можливість відверто говорити з іншими про свої по-
чуття. Для того, щоб педагогічна дія відбулася, вона має стати найваж-
ливішою подією для всіх її учасників. Взагалі, відданість – важливі-
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ший елемент життя. Так любляча мати не буде казати своїй дитині: 
«Сьогодні я тебе люблю, але не знаю, що я буду відчувати до тебе зав-
тра». Ні, вона завжди любитиме свою дитину: і коли та поводить себе 
добре, і коли погано. Проблеми з’являються тоді, коли немає відданос-
ті. Вчитель має бути здатним присвятити себе тому, що для нього є 
важливим. Ще стародавні мудреці помітили: «Проста істина криється 
у тому, що якщо Ви не віддані людині, Ви насправді її не кохаєте» 
[1, с. 75]. Відтак, наступна особливість взаємодії суб’єктів педагогічної 
дії це сила Відданості. Відданість педагогічній справі, своїм учням 
віддзеркалюється у думках учителя, його педагогічній дії. Відданість – 
це те, що відрізняє Педагога – Майстра від учителя – ремісника. Щоб 
організувати педагогічну дію, треба бути справжнім педагогом за по-
кликанням. Таким чином, основою забезпечення системності ціннісно-
го виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії, як психолого-педагогічної 
категорії, є урахування особливостей взаємодії її суб’єктів, таких як: 
позитивне мислення, повага, сила добра, дружби, свободи, щирості, 
відданості, довіри. 

Зосередженість (повна увага) має на меті вмілий розподіл вла-
сної уваги у відношенні до зовнішнього і внутрішнього світу того, ко-
го навчають. Психіка містить накопичений досвід: потік подій посту-
пово формує мозок і, відповідно, психічні особливості. Вчитель-
Майстер, організовуючи педагогічну дію, впливає безпосередньо на 
психічні структури особистості. Так, мозок пов’язаний з психікою. 
Мозок – субстрат психічної діяльності і кожна зона мозку робить свій 
внесок у здійснення психічної діяльності завдяки нейронним мережам. 
Як відомо, уявлення про нейронні мережі значно вплинуло на техно-
логії штучного інтелекту. Принагідно зауважимо, що перші уявлення 
про нейронні мережі знаходимо у Д. Джеймса і О. Бейна (1890 р.) [14]. 
У своїх роботах вони розглядали розумову діяльність як результат 
взаємодії між нейронами у головному мозку. Згідно з О. Бейн, будь-
яка діяльність призводить до активізації певного набору нейронів. При 
повторенні тієї ж діяльності зв’язки між цими нейронами зміцнюють-
ся. Відповідно до цієї теорії такі повторення формують пам’ять. Оскі-
льки мозок навчається в основному тому, чому людина приділяє увагу, 
зосередженість, або усвідомлена увага, – це шлях до сприйняття пози-
тивного ціннісного досвіду та його розвитку. 

Доброчесність, зосередженість і мудрість ґрунтуються на 
трьох фундаментальних функціях мозку: регулюванні, навчанні та від-
борі. Мозок людини регулює себе і всі інші системи організму само-
стійно через процеси збудження і гальмування – зелене і червоне світ-
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ло. Мозок навчається, створюючи нові нервові ланцюги і зміцнює або 
послаблює старі, відбираючи ті, що його досвід навчив вважати зна-
чущими. Ніякі вигадки не зрівняються по силі впливу з натхненною 
мовою Майстра. Мудрість пов’язана з проблемою вибору (наприклад 
відмова від меншого задоволення заради більшого). Таким чином, роз-
виваючи у собі самоповагу, зосередженість і мудрість, людина змушує 
мозок підвищувати рівень регуляції, досвіду та відбору. І навпаки: 
удосконалення цих трьох функцій нервової системи зміцнює те, на що 
й спрямовується педагогічна дія – розвиток ціннісного досвіду. Про-
фанація духовності може бути відвернена єдино позитивним напрямом 
– шляхом підвищення ефективності й якості педагогічної дії під 
управлінням Учителя-Майстра, заснованої на принципі Чесного Само-
прояву. Практика чесного самопрояву відповідає даній тезі з позицій 
постнекласичної методології, оскільки під означеним принципом ма-
ється на увазі не вправа, а цілісний спосіб життєдіяльності. 

Викладача-Майстра, який виступає головним суб’єктом педаго-
гічної дії характеризує: високий рівень загальної культури та мораль-
ності; уміння організовувати групову взаємодію, володіння мовленнє-
вою комунікацією, зовнішньою та внутрішньою техніками, здатність 
до постійного самовдосконалення та саморозвитку особистості, любов 
до людей, високий особистісний рівень розвитку інтегрального цінніс-
ного досвіду по всіх компонентах у їх цілісності (афективного (емо-
ційне усвідомлення); інтелектуального (самооцінка) та вольового 
(упевненість у собі)). Відтак, успішність розвитку ціннісного досвіду 
можлива, якщо цей процес здійснюється відповідно до науково обґру-
нтованих специфічних принципів (чесного самопрояву, відповідально-
го самоспостереження та доповнюючої мотивації) на засадах цілісного 
підходу, що реалізується в умовах суб’єкт-суб’єктної педагогічної вза-
ємодії та передбачає інтенсифікацію механізмів цієї системи. Відпові-
дальне самоспостереження орієнтує людину на себе саму, тоді як чес-
ний самопрояв, з необхідністю поєднується з орієнтацією людини на 
взаємодію зі Світом, усуваючи тим самим небезпеку «самоконсерва-
ції», самоув’язнення у затвори інтроспективного аналізу. А сила, що 
спонукає й стимулює діяльність, і яка суб’єктивно переживається, як 
«прагнення», й є «мотивацією». Для пробудження у людини певного 
«цільового» прагнення розвитку ціннісного досвіду, недостатньо прос-
тої вказівки на мету, яка підкріплюється лише відповідною інформа-
ційною аргументацією; докладна аргументація так і залишиться поба-
жанням, якщо людина не буде залученою у відповідну педагогічну дію 
із зазначеною метою. Адже педагогічна дія проявляє свою психопеда-
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гогічну сутність, де підгрунтям впливу педагога є урахування 
нейропсихологічних особливостей мозку людини. 

Показником діяльності вчителя-майстра є здатність володіти 
собою. Таким чином, педагогічна техніка (сукупність внутрішніх 
(уміння керувати своєю поведінкою) і зовнішніх (уміння впливати на 
особистість і колектив) прийомів) є умовами розвитку ціннісного до-
свіду суб’єктів педагогічної дії. Досить необхідною є сталість практи-
ки емоційно-вольової саморегуляції поведінки педагога. При аутоген-
них тренуваннях використовуються три основні шляхи впливу на стан 
нервової системи (ритм дихання; активна роль уявлень, чуттєвих обра-
зів; регулююча і програмуюча роль слова). В аутогенних тренуваннях 
ці впливи використовуються послідовно у комплексі: релаксація + 
уявлення + словесне самонавіювання. Відтак, аутотренінг є прикладним 
методом розвитку внутрішньої педагогічної техніки викладача. Вико-
ристання медитативних технік призводить до зняття внутрішніх психі-
чних бар’єрів, дезактивації дії негативних подразників, сприяє позити-
вній перебудові і зміцненню психічних функцій, що пов’язані з емо-
ційно-вольовою сферою людини. Медитація являє собою стан, в якому 
досягається вищий ступінь концентрації уваги на певному об’єкті або 
ж, навпаки, повне її «розосередження». У результаті систематичного 
медитування у людини виникає якісно новий рівень мислення, самоус-
відомлення, загострюється інтуїція, позитивні відчуття, тощо. Саме 
тому, медитація, в аспекті ціннісного виміру досвіду суб’єктів педаго-
гічної дії, розглядається як практичний метод психопедагогічної підго-
товки педагогів. Уміння враховувати психофізіологічний емоційний 
впливів кольорів на суб’єктів педагогічної дії в освітньо-виховному 
просторі також є зовнішньою педагогічною технікою вчителя-майстра. 
Педагогу вкрай необхідно не тільки володіти знаннями щодо впливів 
кольорів на психоемоційний та фізичний стан людини, а й ще профе-
сійно ними користуватися. Цілеспрямоване застосування конкретизо-
ваних методів, які підвищують внутрішню мотивацію суб’єктів, також 
сприяє створенню особливого її виду – стану «припливу»/ «піднесен-
ня» під час педагогічної дії. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок. 
Учитель-майстер у суспільстві є основною складовою продуктивних 
сил. Адже саме Вчитель довічно зостається у ціннісному досвіді учня 
зразком для наслідування й генерування енергії позитивного естетич-
ного почуття щастя учіння зі вчителем. Саме педагогічна дія Вчителя-
Майстра стабілізує потребу учня в самоучінні. Гуманістичне, товари-
ське, батьківське ставлення Вчителя до учня мотивує його пізнаваль-
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но-виховний успіх. Таким був і назавжди залишиться у нашій пам’яті 
Великий Учитель-Майстер, мудрий і мужній, еталонний авторитет 
гуманізму, порядності, чесності, принциповості, видатна постать укра-
їнської освіти Іван Андрійович Зязюн. 

Пам’яті мого наукового консультанта і порадника, мого Вчителя – 
Івана Андрійовича Зязюна присвячена монографія «Ціннісний вимір 
досвіду суб’єктів педагогічної дії» [9], яка вийшла друком у березні 
цього року, де спираючись на конструктивний досвід української нау-
кової школи педагогічної майстерності І.А. Зязюна, стало можливим 
розкрити загальні витоки і змістові лінії вдосконалення ціннісного до-
свіду суб’єктів педагогічної дії в освітньо-виховному просторі. Отже, 
маю надію, що представлена праця зацікавить усіх тих освітян, хто 
дбає про гідне майбутнє українського соціуму, його конкурентоспро-
можність у єдиній європейській родині, хто намагається стати конку-
рентоздатним педагогом – тим, діяльність якого «зіткана» ідеями 
І.А. Зязюна – ідеями Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІННІСНОГО ВИМІРУ ДОСВІДУ 

СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ І. А. ЗЯЗЮНА 

 

У статті доводиться теза про те, що педагогічна дія в аспекті удо-
сконалення ціннісного виміру досвіду її суб’єктів проявляє свою пси-
хопедагогічну сутність, де підгрунтям впливу педагога є урахування 
нейропсихологічних особливостей мозку людини; обґрунтовується 
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сутність, загальні витоки та перспективи теоретико-методологічного 
удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у 
контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна. 

Ключові слова: педагогічна майстерність; освіта; досвід. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
ОПЫТА СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В 

КОНТЕКСТЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
И. А. ЗЯЗЮНА 

 
В статье обосновывается тезис о том, что педагогическое дейст-

вие в аспекте совершенствования ценностного измерения опыта его 
субъектов проявляет свою психопедагогическую сущность, где осно-
вой влияния педагога является учет нейропсихологических особенно-
стей мозга человека; обосновывается сущность, общие истоки и пер-
спективы теоретико-методологического совершенствования ценност-
ного измерения опыта субъектов педагогического действия в контек-
сте научно-педагогических идей И.А. Зязюна. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство; образование опыт. 
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IMPROVING THE VALUABLE DIMENSION OF EXPERIENCE 
TEACHING SUBJECTS IN THE CONTEXT OF THE IMPACT OF 

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL IDEAS I.A. ZYAZEUNA 
 

The article proves the thesis that the pedagogical action in the aspect 
of improving the valuable dimension of experience of its subjects reveals 
his psycho-pedagogical nature, where the basis of the influence of the 
teacher is the account of neuropsychological characteristics of the human 
brain; substantiates the essence, common origins and perspectives of 
theoretical and methodological improvement of the valuable dimension of 
experience teaching the subjects of action in the context of scientific and 
pedagogical ideas I.A. Zyazyuna. 
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