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ДОБРОЗИЧЛИВА ВИМОГЛИВІСТЬ ПЕДАГОГІКИ 

 
Постановка проблеми і її зв’язок з основними завданнями. 

Нові реалії суспільного буття зумовлюють необхідність істотного пе-
регляду самих основ вибору цілей, змісту і характеру освіти, її місії й 
організації навчально-виховного процесу. Сьогодні і педагогічна тео-
рія, і освітня практика стикаються з низкою серйозних проблем, які 
істотно знижують ефективність професійної діяльності величезного 
загалу педагогів. Однією з цих проблем постає втрата ціннісного став-
лення учнів і студентів до знань і до освіти як важливого процесу сис-
темного їх отримання. Цю  проблему ускладнюють широка доступ-
ність освіти, помітне зниження вимогливості з боку вчителів і викла-
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дачів вищої школи й безмежні інформаційні можливості Інтернету, де 
людина легко може отримати будь-які необхідні їй відомості. При 
цьому не можна й порівнювати умови класу чи студентської аудиторії 
та певною дисципліною з вільним невимушеним сидінням у зручному 
кріслі з чашкою запашної кави та можливістю за власним бажанням 
вибирати й виводити на екран саме, те чого тобі хочеться саме в цей 
момент. І цій молодій людині неважливо, що інформацію вона отримує 
безсистемну й недостатньо достовірну, і що навіть гора фактів ще не є 
і не може бути наукою. 

Така ситуація породжує сукупність невідкладних завдань, які 
постають перед педагогічною теорією і освітньою практикою. Ми вио-
кремимо з цієї сукупності тільки ті завдання, які стосуються пробу-
дження інтересу студентів до навчання і знань, їхньої мотивації та за-
безпечення належного рівня якості їхньої професійної підготовки. Са-
ме вони уявляються сьогодні ключовими, оскільки сприяють усвідом-
ленню студентами своїх освітніх потреб допомагають створювати 
умови успішної реалізації цих потреб і забезпечують можливість пода-
льшого успішного життя й діяльності, професійної і особистісної са-
мореалізації майбутнього фахівця. Уявляється цілком очевидним на 
рівні педагогічної аксіоми, що міра успішності розв’язання цих за-
вдань конкретним викладачем конкретної навчальної дисципліни ви-
значається характером взаємовідносин, які у нього складаються зі сту-
дентами, змістом і характером педагогічного впливу, який він здійс-
нює на них. Саме проблема взаємовідносин і характеру впливу стає 
центральною у нашому дослідженні. Вона відображає ту занепокоє-
ність, яка турбує багатьох справжніх педагогів і змушує їх шукати 
шляхи і способи не тільки істотного підвищення ефективності своєї 
фахової діяльності, а й отримання задоволення від неї як самими педа-
гогами, так і їхніми студентами. 

Ще одним істотним аспектом проблеми постає помітне, але, 
на наше глибоке переконання, цілком закономірне зниження рівня 
професійної компетентності багатьох випускників вищої школи, що аж 
ніяк не відповідає зростаючим потребам суспільства та його вимогам 
до цієї компетентності. До речі, така ситуація стає одним з істотних 
чинників зниження авторитету освіти взагалі й вітчизняної вищої шко-
ли зокрема в масовій суспільній свідомості. 

Аналіз наукових публікацій з проблеми.Відразу слід зазначи-
ти, що окреслена проблема була і завжди буде однією з центральних 
проблем освітньої діяльності. Спробам її розв’язання присвячено без-
ліч наукових статей, монографій, кандидатських і докторських дисер-

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 
 

 114

тацій. Адже вже сам творчий характер педагогічної діяльності вимагає 
дослідницького підходу до її здійснення. Тим більш, що існує яскра-
вий досвід успішного розв’язання складних проблем. Досить послати-
ся на К.Д. Ушинського, М.І. Пирогова, А.С. Макаренка, 
В.О. Сухомлинського та інших класиків педагогіки. 

У більш вузькому сенсі порушена проблема зводиться до ви-
користання специфічного феномену, який І. А. Зязюн свого часу влуч-
но назвав педагогікою добра і який органічно поєднує професійну дія-
льність педагога та його взаємовідносини з вихованцями, педагогічну 
майстерність і професійну культуру [1]. Сьогодні існують різні погля-
ди на сам сенс не просто поняття, а специфічного феномену педагогіки 
добра та її роль і місце в освітній практиці. Їх аналізу присвячені робо-
ти багатьох авторитетних вчених. Досить назвати хоча б імена 
В.Г. Кременя, І.Д. Беха, Г.П. Васяновича, Н.Г. Ничкало, О.М. Пєхоти, 
О.Г. Романовського, В.В. Рибалки, С.О. Сисоєвої, Р.В. Сущенко та 
інших. Так, Григорій Васянович підкреслює, що «педагогічна наука 
кінця ХХ – початку ХХІ століть немислима без введених І. А. Зязюном 
у вживання понять «філософія освіти», «філософія виховання», «педа-
гогічна майстерність», «педагогіка добра», «краса педагогічної дії» та 
ін.» [2, с. 3]. Слід підкреслити, що самі ці поняття не стали результа-
том голого теоретизування, а виникли з глибокого осмислення вченим 
сенсу педагогічної практики та, її реалій та суспільної значущості. 

Більшість дослідників звертають увагу на тій обставині, що 
положення педагогіки добра звернені насамперед до постаті вчителя, 
до його особистості та уміння забарвлювати добром сутність його 
професійної діяльності. Показовим може вважатися, наприклад, як 
О.А. Лавриненко підкреслює, що «І.А. Зязюн у сутність поняття «Пе-
дагогіка добра» вкладав величний та неосяжний образ Учителя – майс-
тра педагогічної і виховної справи» [3, с. 17]. Зміст і сенс поняття пе-
дагогіки добра є складним і багатогранним, однак у ньому чітко про-
глядається думка про те, що саме в обстановці добра система освіти 
може найбільш повно та ефективно виконувати свої функції й завдан-
ня. Йдеться насамперед про формування у підростаючих поколінь гу-
маністичної системи життєвих цінностей, про їх знайомство з величез-
ним духовно-культурним надбанням тощо. У зв’язку з цим уявляється 
доцільним навести, як Н.О. Подстригач пише: «говорячи про те, що 
вчитель має бути передусім зрілою, люблячою істотою, Іван Зязюн 
повсякчас наголошував, що в обов’язки педагога входить передача з 
покоління в покоління людських якостей, здобутків багатолітньої 
культури людства» [4, с. 39]. 
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Доцільно згадати цікаві дослідження педагогічної творчості 
вченого, які виконали Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос, 
О.П. Мєщанінов, І.Ф. Прокопенко, В.В. Ягупов та інші. Взагалі подіб-
них робіт, присвячених різним сторонам наукової творчості 
І.А. Зязюна, в тому числі в координатах педагогіки добра, можна наве-
сти достатньо велику кількість. Уявляється цілком природним, що се-
ред цих дослідників багато учнів, послідовників і соратників Івана Ан-
дрійовича. Так, його полтавські колеги й послідовники 
М.І. Степаненко і Л.М. Кравченко підкреслюють, його життєвим кредо 
було виховання особистості, «облагородженої великою метою Добра й 
Любові, Істини й Краси» [5]. 

Разом з тим, у відомій нам науково-педагогічній літературі 
практично не висвітлюються такі важливі аспекти проблеми педагогі-
ки добра, як особливості застосування її провідних ідей і положень в 
системі вищої освіти або як з позицій педагогіки добра найбільш доці-
льно діяти у складних конфліктних чи кризових ситуаціях. Відомо ж, 
що в процесі педагогічної діяльності час від часу доводиться стикатися 
з подібними ситуаціями. Мало, на наш погляд, і робіт, які б висвітлю-
вали цікаві й важливі філософські аспекти феномену педагогіки добра. 

Мета статті й полягає у спробі аналізу можливостей педа-
гогіки добра в умовах сучасних реалій, ускладнених відвертою відсут-
ністю у частини студентів самого бажання навчатися, у втраті інтересу 
не тільки до знань, а й до майбутньої професії та професійної діяльно-
сті. Адже, по-перше, ніхто не скасовував вимоги суспільства до якості 
підготовки фахівців та його потреби у висококваліфікованих кадрах 
для економіки і науки, культури і освіти, для інших галузей суспільно-
го виробництва у самому широкому розумінні сенсу цього поняття. 
По-друге, забезпечити належну якість професійної підготовки майбут-
ніх фахівців на засадах педагогіки добра можна лише у їх поєднанні з 
вимогливістю педагога до студентів та з його відповідальним ставлен-
ням до оцінювання ним їхніх знань, умінь і навичок. Отже, в статті 
здійснюється і спроба обґрунтування такого поєднання і демонстрації 
його значення. 

Виклад основного матеріалу. Протягом фактично всього іс-
торичного розвитку педагогіка – і як теоретична основа навчання і ви-
ховання, і як сфера практичної діяльності професійних працівників 
освіти – веде пошук ефективних форм і методів, шляхів і способів 
найдоцільнішого впливу на вихованців з метою їх належної підготовки 
до успішного життя й діяльності. І цей пошук був, є й надалі буде не-
скінченним, оскільки постійних змін зазнають умови, в яких відбува-
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ються і саме це життя, і зміст та характер діяльності, і сама освіта, й 
суспільні вимоги до неї та до її місії. Але вказаний пошук є нескінчен-
ним ще й через нескінченне розмаїття й динамізм індивідуальних осо-
бливостей учнів і студентів, з якими доводиться мати справу педагого-
ві. Йдеться не тільки про істотну відмінність їхніх психофізіологічних 
характеристик, рівнів вихованості й культури, але й про різні освітні 
потреби, сенс, міру й характер їх усвідомлення. А звідси – й різне їх 
ставлення до процесу навчання взагалі і до вивчення конкретних дис-
циплін та до викладачів цих дисциплін. 

Усвідомлення учнями і студентами своїх освітніх потреб і ха-
рактер їхньої навчальної діяльності, спрямованої на задоволення цих 
потреб, істотним чином залежить від педагогічного впливу викладача. 
Маються на увазі як цілі, які він переслідує цим впливом, так і харак-
тер самого впливу. Але вплив має складний характер, і серед його нас-
лідків можуть бути абсолютно неочікувані ні учнями чи студентами, ні 
самим педагогом. Це пов’язано з синергетичним ефектом і виникнен-
ням точки біфуркації при знайомстві викладача з новою для нього сту-
дентською групою. Напрям траєкторії виходу з цієї точки визначаль-
ною мірою залежить від першої розмови і характеру проведення пер-
шого заняття. 

Педагогіка добра вимагає необхідності демонстрації виклада-
чем своєї доброзичливості і щирого бажання показати студентам зна-
чення своєї дисципліни для успішного здійснення ними майбутньої 
професійної діяльності й допомогти їм в належному оволодінні мате-
ріалом цієї дисципліни. Однак для цього педагогові доцільно перш за 
все осмислити сутність самого поняття добра та трансформації його 
сенсу в педагогіці і в його професійній діяльності. 

Добро, як зазначається у філософському словнику, є найвище 
благо як кінцева мета, а також висхідна до неї піраміда проміжних ці-
лей, досягнення яких зобов’язана прагнути людина. Вкрай важливо 
підкреслити, що поняття добра й відповідний феномен завжди проти-
стоїть поняттю зла. Зло ж, на наше глибоке переконання, є більш по-
ширеним і більш розгалуженим феноменом, ніж добро. Це поняття 
слугує найбільш узагальненим відображенням не тільки аморальності, 
а й всього того негативного, що не відповідає прийнятим в суспільстві 
нормами і що здебільшого прийнято засуджувати. Тому з позицій ці-
лей педагогіки злом слід вважати лінощі, недисциплінованість, безвід-
повідальність, нехлюйство – все, що заважає нормальному досягненню 
цілей освіти. В такому розумінні можна стверджувати, що зло може 
бути як всередині самої людини, в її характері та проявах у вчинках, 
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висловлюваннях і поведінці, так і у зовнішньому середовищі, висту-
паючи у вигляді певних спокус, здатних породжувати різноманітні 
негативні прояви й заважати досягненню цілей освітнього процесу. 

Визнання існування й об’єктивного характеру таких чинників, 
потенційних носіїв зла, накладає на саму ідеологію освіти завдання з 
обов’язкового їх урахування та орієнтації навчально-виховного проце-
су на активну протидію їм або, принаймні, на максимально можливу 
нейтралізацію їх негативного впливу на студентів при виконанні осві-
тніх функцій. Відразу зазначимо, що це завдання не є ні простим, ні 
легким. Складнощі у його виконанні пов’язані з тим, що спокуси, які 
очікують на студента, зовні йому уявляються привабливими і приєм-
ними. Крім того, ці спокуси діють швидко, а навчання як підготовка до 
професійної діяльності є досить тривалим процесом. Тим більше, що 
сучасна молодь здебільшого віддає перевагу тому, чого вона бажає тут 
і зараз. 

Завдання ж педагога полягає не в тому, щоб відволікати сту-
дентів від цих спокус чи якихось зовнішніх, небажаних з його точки 
зору впливів а в тому, щоб здійснювати вплив, спрямований на форму-
вання професійної компетентності, особистісний розвиток та соціалі-
зацію студента. При цьому педагог має чітко розуміти, що, по-перше, 
студент має право на свої погляди й цінності, смаки та ідеали, які мо-
жуть істотно відрізнятися від поглядів і цінностей, смаків та ідеалів 
педагога. Це цілком природно, оскільки вони належать до різних поко-
лінь, а в наш динамічний час ця відмінність швидко збільшується. По-
друге, студент є молодою людиною, якій притаманні всі потреби і ба-
жання молодості, яка, на жаль, має неприємну властивість швидко 
проходити. Тому навчанням і участю в наукових дослідженнях його 
життя й життєві інтереси далеко не обмежуються. По-третє, в силу 
молодості й певної незавершеності особистісного розвитку студента і 
формування системи його життєвих цілей і цінностей виникає істотна 
потреба у тому, щоб допомогти йому у виборі життєвих позицій. І са-
ме це постає одним з визначальних завдань педагога. Однак його 
розв’язання має бути м’яким і ненав’язливим. Адже студент вважає 
себе цілком дорослою людиною, тому відкидає будь-яку можливість 
виховного впливу на себе. 

Добре відома думка О. Шпенглера про те, що у кожного часу, 
в кожній сфері є своє пріоритетне завдання. Педагог же і студент є, за 
великим рахунком, представниками різних часів, дистанцію між якими 
визначають не тільки вікові й соціально станові відмінності, життєво-
ціннісні погляди та ідеали, а й життєві цілі, моральнісні принципи і 
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переконання. Хоча фізично ми співіснуємо зі студентами начебто в 
одних і тих же просторово-часових координатах, ментально навіть са-
ме сприйняття нами й ними цих координат та реалій, що в них відбу-
ваються, істотно відрізняється. Тим більшими є відмінності у нас і у 
них стосовно пріоритетних завдань. 

І ці відмінності породжують відносно м’яку суперечність, на 
розв’язання якої слід спрямовувати навчально-виховний процес в його 
єдності й системній цілісності. Йдеться насамперед про ставлення до 
навчання, до формування професійної і соціальної компетентності 
майбутнього фахівця. Як свідчать результати бесід зі студентами і ці-
леспрямованих опитувань та анкетувань, значна частина з них вважає, 
що професійна діяльність – це щось більш-менш віддалене, а моло-
дість тут, і треба встигнути взяти від життя все, що притаманне моло-
дості. Тому їхній навчально-пізнавальний потенціал і творчі здібності 
далеко на сто відсотків спрямовані на оволодіння знаннями. Ми не 
будемо розглядати тут ту (на жаль, достатньо численну) групу студен-
тів, представники якої взагалі нічим не цікавляться й не відвідують 
навчальних занять. Часто навіть виконання своїх курсових і диплом-
них робіт вони замовляють іншим студентам, маючи можливість опла-
тити ці роботи переважно з батьківських статків. Ми говоримо виклю-
чно про нормальних, здібних, цілком добросовісних, але не завжди і не 
дуже відповідальних студентів, здібності й потенціал яких використо-
вується далеко не повною мірою. 

На загальному тлі вони часто виділяються яскравими висту-
пами на практичних і семінарських заняттях, демонструють непогані 
знання навчального матеріалу, виявляють інтерес до вивчення вашої 
дисципліни. Справляючи позитивне враження на викладача, ці студен-
ти цілком здатні навчатися на «відмінно», але їм не вистачає терпіння, 
наполегливості, відповідальності. Іншими словами, не вистачає тих 
якостей, які відносяться до професійно і соціально значущих і вкрай 
необхідні для успішного розвитку та реалізації їхнього особистісного 
потенціалу. 

Свідомо чи інтуїтивно виходячи з ідей і принципів педагогіки 
добра, значна частина викладачів достатньо ліберально підходить до 
оцінки знань таких студентів, дещо завищує їх оцінки. Безумовно, це 
можна розглядати як певне заохочення до подальшої плідної навчаль-
ної діяльності. Однак в цьому моменті виникає ще одна суперечність. 
Вона полягає в тому, чого тут більше – добра чи шкоди. Адже, з одно-
го боку, ми відзначаємо високою оцінкою студента, демонстрація 
знань якого вища за інших, і це начебто цілком виправдано і справед-
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ливо. Однак з іншого боку, ми припускаємо помилку з виховної точки 
зору, оскільки привчаємо його до того, що і в майбутньому житті й 
професійній діяльності можна буде дещо недопрацювати й отримати 
завищену оцінку. 

Розв’язання суперечності між положеннями педагогіки добра 
й належним виконанням освітньої педагогічної місії вищої школи ми 
вбачаємо у впровадженні принципу доброзичливої вимогливості. Він 
виходить з незмінно доброзичливого ставлення до студента у поєднан-
ні з високою вимогливістю до його навчально-пізнавальної діяльності 
й формування дійсно високого рівня його професійної і соціальної 
компетентності. Тільки так можна забезпечити його належну готов-
ність до успішного життя й діяльності у нашому складному і мінливо-
му світі. Це твердження ґрунтується на розумінні вимогливості як спо-
собу реальної допомоги студентові не тільки в оволодінні певною сис-
темою професійних знань, але й в глибокому усвідомленні того, що 
вони з часом застаріватимуть, і саме життя вимагатиме постійного їх 
збагачення й оновлення. Доброзичлива ж вимогливість педагога поля-
гає й у формуванні у студента не просто готовності, а й глибокої внут-
рішньої потреби у постійному самонавчанні й самовдосконаленні як 
професіонала та особистості. 

Вимогливість педагога виступає проявом його відповідально-
го ставлення до своєї діяльності й до виконання своєї суспільної місії. 
Адже суспільство потребує не відмінників навчання, його цікавить не 
колір диплому, а реальний рівень компетентності випускника вищої 
школи та його готовності до належного виконання своїх виробничих 
завдань і функцій. І з позицій відповідальності педагогові слід не за-
вищувати штучно бали студента під час іспиту чи заліку, а цілком 
об’єктивно оцінювати рівень його знань та умінь, їх відповідність 
встановленим вимогам і його власним здібностям і можливостям. 

Більш того, прояв відповідального ставлення педагога при йо-
го незмінній доброзичливості активно сприятиме формуванню й роз-
витку відповідальності студента – якості, яка матиме надзвичайно ва-
жливе значення для його життєвого успіху та для забезпечення мож-
ливості максимальної реалізації його особистісного творчого потенці-
алу. Додамо також, що тільки за умови відповідального ставлення пе-
дагога до своєї професійної діяльності він може бути здатним прище-
пити студентові почуття його відповідальності не лише за самого себе, 
свою сім’ю та її добробут, але й можливі результати і наслідки своєї 
професійної діяльності, своїх технічних чи управлінських рішень. Як 
майбутній фахівець, студент повинен розуміти, що він несе відповіда-
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льність за загальний характер науково-технічного і соціального про-
гресу, а відтак і за майбутнє своєї країни та її народу, за долю людства. 
Ось чому відповідальність викладача повинна являти собою системне 
поєднання його професіоналізму, педагогічної майстерності, чуйності 
й доброзичливості з вимогливістю. Тільки так можна сподіватися на 
прищеплення студентам таких важливих рис, як дисциплінованість та 
відповідальність. 

Надзвичайно важливою уявляється й роль доброзичливої ви-
могливості педагога у розвитку моральнісних принципів і переконань 
студентів. Адже часто вони діють відповідно до відомої максими зна-
менитого Козьми Пруткова: «Если нельзя, но очень хочется, то мож-
но». Кардинально змінити такий підхід, переконати студентів в імпе-
ративності морально-етичних норм, вимог і правил як однієї з основ 
нормальної життєдіяльності суспільства неможливо тільки з позицій 
чистої педагогіки добра. Тим більш, що сама мораль має бути актив-
ною. Це означає, що недостатньо навчити студентів діяти відповідно 
до її норм, треба прищепити їм й нетерпимість до їх порушень і пору-
шників, здатність боротися з ними. Це стає надзвичайно важливим і 
актуальним сьогодні, коли українське суспільство прагне подолати 
прояви корупції, відновити духовно-культурні традиції, побудувати 
громадянське суспільство, в якому панує верховенство права. 

Майбутнє країни істотно залежить від того, як система освіти 
готуватиме кадрове забезпечення процесів суспільно-політичної та 
соціально-економічної трансформації, які життєві цілі й цінності вона 
зможе їм прищепити. Однак майбутнє визначатиметься й характером 
взаємовідносин між людьми, тим соціально-психологічним кліматом, 
який формуватимуть випускники системи вищої освіти. Педагогіка 
добра спрямовує їх підготовку на те, щоб їхня діяльність мала чітку 
гуманістичну забарвленість. В той же час забезпечити її також непрос-
то без певної твердості й послідовності, без належної вимогливості, які 
неодмінно мають супроводжувати навчально-виховну діяльність педа-
гога. 

Таким чином, педагогіка добра не є якимось абстрактним 
утворенням, як вона й не означає якогось «всепрощення». Вона має 
розглядатися як один з основоположних принципів взаємовідносин 
між педагогом та його вихованцями. Однак цей принцип може ефекти-
вно діяти лише у тому разі, коли він спрямований на підготовку цих 
вихованців до життя з урахуванням всіх його складнощів, труднощів і 
суперечностей. А для цього сама освіта і кожен педагог як уповнова-
жена суспільством особистість має навчити їх не просто за-
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пам’ятовувати навчальний матеріал, а думати, розуміти його і тільки 
після цього творчо засвоювати так, щоб можна було успішно застосо-
вувати його у професійній діяльності й життєвій практиці. Іншими 
словами, завдання педагога полягає у забезпеченні всебічного розвит-
ку студента як особистості і професіонала, людини з чіткими світогля-
дними позиціями й моральнісними принципами, з гуманістичною 
спрямованістю, розвиненим духовно-культурним світом. 

При цьому педагог повинен добре розуміти, що формування 
такої особистості вимагає подолання певної інерційності мислення як 
його самого, так і студента, подолання певної резистентності свідомо-
сті останнього. Основним засобом такого їх подолання й виступають 
вимогливість та відповідальність педагога. Ці ж його риси і якості при 
системному їх застосуванні (ще раз підкреслимо – в атмосфері незмін-
ної доброзичливості) стають здатними трансформуватися у вимогли-
вість та відповідальність студента. Так педагогіка добра ефективно 
працює на потреби студента, педагога й на інтереси суспільства в ці-
лому, сприяючи гармонізації відносин між людьми, між індивідуаль-
ним і суспільним буттям особистості. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проаналі-
зовані аспекти феномену педагогіки добра та її поєднання з вимогливі-
стю педагога до себе, своєї діяльності й до студентів як ефективної 
умови практичного застосування ідей і положень цієї педагогіки до-
зволяють дійти таких цілком, на наш погляд, обґрунтованих висновків. 

По-перше, в умовах демократизації суспільного життя й пере-
ходу від принципів авторитарної педагогіки до бінарної педагогіки 
співробітництва успішне розв’язання завдань освіти у їх системній 
цілісності можливе тільки на засадах педагогіки добра. Вона ж перед-
бачає високий рівень професійної компетентності викладача в обраній 
науково-технічній сфері, його чітку психологічну спрямованість на 
педагогічну діяльність, розвинену педагогічну майстерність і прагнен-
ня постійно вдосконалювати її, а також високу загальну і професійно 
педагогічну культуру. Вже сама педагогіка добра виступає чітким про-
явом відмови від авторитарної системи взаємовідносин в освіті й пере-
ходу до доброзичливого характеру ставлення викладача до студентів, 
його прагнення допомагати їм. 

По-друге, надзвичайна складність розв’язання педагогічних 
завдань пов’язана з тим істотним розмаїттям, яке стосується психоло-
гічних характеристик, рівнів розвитку духовності і культури студентів, 
їх життєвих цілей та ідеалів. За цих умов можуть неодмінно виникати 
суперечності, проблемні ситуації, непорозуміння. Імовірність їхньої 
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появи посилює наявність у деяких особистостей схильності до конфлі-
ктів, бажання не погоджуватися з тим, що їм пропонується. Вказані 
обставини породжують необхідність у спеціальних регулятивних ме-
ханізмах, якими постають традиції, право, мораль та звичаї. Конкретні 
способи їх застосування в системі освіти напрацьовані дидактикою і 
теорією виховання, однак у кожному конкретному випадку вимагають 
ретельного аналізу й урахування особистості студента. 

По-третє, ефективність застосування ідей педагогіки добра в 
системі вищої освіти забезпечує системна єдність цих ідей з почуттям 
особистої відповідальності викладача за якість своєї діяльності, ре-
зультатом якої має бути на виході високий рівень професійної і соціа-
льної компетентності фахівця, його моральнісні принципи і переко-
нання й розвинені професійно значущі особистісні риси і якості. Це 
означає його професійну і психологічну готовність не тільки до успіш-
ного життя й діяльності, а й до постійного оновлення своїх знань, 
умінь і навичок та збагачення свого досвіду відповідно до логіки нау-
ково-технічного і соціального прогресу, його прагнення максимальної 
реалізації свого особистісного потенціалу і своїх креативних здібнос-
тей в умовах інноваційного характеру суспільного розвитку. 

По-четверте, реальним втіленням особистої відповідальності 
викладача у забезпечення якості професійної підготовки й особистіс-
ного розвитку майбутнього фахівця має бути глибоко осмислена й йо-
му на рівні підсвідомості непохитна позиція доброзичливої вимогли-
вості. Вона не тільки має виступати своєрідною квінтесенцією його 
педагогічної парадигми, а й узагальненою характеристикою його осо-
бистості й визначальною передумовою формування зі студента особи-
стості і професіонала. 

Перспективами подальших досліджень у сфері педагогіки до-
бра уявляються аналіз впливу реалій сучасності, зокрема зміна систе-
ми цінностей, на застосування ідей добра і краси в системі вищої осві-
ти, а також виявлення можливостей їх використання у специфічних 
сферах освіти, зокрема, в системі цілеспрямованої підготовки націона-
льної еліти і лідерів.  
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ДОБРОЗИЧЛИВА ВИМОГЛИВІСТЬ ПЕДАГОГІКИ 
 

Сучасна парадигма вищої освіти ґрунтується на подоланні ав-
торитарної педагогіки, на переході до бінарного характеру навчально-
виховного процесу й демократизації взаємовідносин між педагогом і 
студентами. Ускладнення, зумовлені прискоренням науково-
технічного прогресу, підвищують вимоги до якості підготовки фахів-
ців і розвитку їх професійно значущих особистісних якостей. Для ус-
пішного розв’язання цих завдань необхідне поєднання доброзичливого 
ставлення до студентів з вимогливістю як прояв відповідального став-
лення педагога до своєї діяльності. Завдяки доброзичливій вимогливо-
сті стає можливим забезпечити бажану ефективність навчання і вихо-
вання студентів. 

Ключові слова: вища освіта, педагогіка добра, взаємовідноси-
ни, професійна підготовка, доброзичлива вимогливість, відповідаль-
ність. 
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ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИКИ 
 

Современная парадигма высшего образования базируется на 
преодолении авторитарной педагогики, на переходе к бинарному ха-
рактеру учебно-воспитательного процесса и демократизации взаимо-
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отношений между педагогом и студентами. Усложнения, обусловлен-
ные ускорением научно-технического прогресса, повышают требова-
ния к качеству подготовки специалистов и развитию их профессио-
нально значимых личностных качеств. Для успешного решения этих 
задач необходимо соединение доброжелательного отношения к сту-
дентам с требовательностью как проявлением ответственного отноше-
ния педагога к своей деятельности. Доброжелательная требователь-
ность делает возможным обеспечение желаемой эффективности обу-
чения и воспитания студентов. 

Ключевые слова: высшее образование, педагогика добра, 
взаимоотношения, профессиональная подготовка, доброжелательная 
требовательность, ответственность. 
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FRIENDLY DEMANDING OF THE PEDAGOGICS 
 

The modern paradigm of higher education is based on overcoming 
authoritarian pedagogy, at the transition to the binary nature of the 
educational process and democratization of the relationship between teacher 
and students. Gaining ideas of good pedagogy. Complications due to the 
acceleration of scientific and technological progress, increased demands on 
the quality of training and the development of professionally significant 
personal qualities. It is sometimes necessary to overcome laziness and 
irresponsibility of students, help them understand the importance of training 
and discipline. To successfully meet these challenges, you must connect 
friendly to students with demanding as the manifestation of the teacher 
responsible attitude to their work. Benevolent demands makes it possible to 
ensure the desired effectiveness of the training and education of students, 
preparing them for a successful life and business activity. 

Keywords: higher education, pedagogics of good, relationships, 
professional training, friendly demanding, responsibility. 
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