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УДК: 37. 018. 2 (430) (09)  С.А. БЄЛОВА 
 

КОНЦЕПЦІЯ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ ПРЕДСТАВНИКІВ 
БРЕМЕНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Інноваційні технології нових часів , засновані на гуманістичному сприйнятті людини вищою 

цінністю суспільства, вимагають актуалізації кращого європейського досвіду як засобу запобігання 
численних помилок у сучасній школі.  

Ще у 1914р. Німецький педагог Л.Гурліт оголошує початок нової “ педагогічної ери” , 
домінантною ознакою якої є гуманістичне ставлення до дитини , проголошення її інтересів вихідним 
пунктом у вирішенні будь-якого педагогічного питання. Отже “педагогіка особистості” , яка виникає у 
Німеччіні на поч. 20ст., може бути для сучасної школи позитивним прикладом розв”язання багатьох 
проблем , що, на жаль, залишаються актуальними. Привертає увагу той факт , що “педагогіка 
особистості” виникає на хвилі європейського реформаторського руху к.19-поч.20ст. з безпосередньої 
шкільної практики її представників Л.Гурліта, Г.Шарельмана, Ф.Гансберга. Педагоги-реформатори 
намагалися подолати недоліки традиційної школи шляхом впровадження якісно нової педагогічної 
системи, яка характеризується переорієнтацією на інтереси дитини, органічним поєднанням навчання і 
виховання , впровадженням ефективних форм та засобів навчання. Стисла характеристика нової 
педагогічної течії запропонована у формулі одного з її засновників Е.Лінде , який вказує , що самий 
термін “ педагогіка особистості” підкреслює її суттєві риси : “ Її головну мету – особистість учня і 
головний засіб – особистість вчителя” [4, 235]. Тобто , на думку реформаторів , перебудова школи 
повинна починатися з перебудови системи відносин “ учитель – учень”. А це передбачає зміну ставлення 
до школи на державному рівні : тільки вільний від жорстокої регламентації , численних інструкцій та 
обмежень вчитель може виховати вільну особистість , бо “ невільники завжди виховують тільки 
невільників” [5, 24]. Поняття гуманізації у педагогічній концепції представників Бременської школи 
розширюється : вона розуміється як результат звільнення особистості – як учня , так і вчителя - від тиску 
фальшивих авторитетів. Перебудова школи на гуманістичній основі передбачає , у першу чергу, 
звільнення справжнього вчителя від постійного контролю за його діяльністю , надання йому свободи 
творчості. Вирішення суто адміністративних справ , ведення документації , забезпечення 
життєдіяльності школи, на думку Ф.Гансберга, слід віддати в руки особливим представникам “шкільної 
бюрократії”, які не повинні втручатися у навчально-виховний процес. Тільки за умови демократизації 
школа здатна одночасно вирішити головні проблеми: з одного боку, з”явиться справжній простір для 
творчості вчителя, з іншого , - адміністрація відійде на той рівень , який відповідає її справжньої 
цінності, оскільки, як зазначає Ф.Гансберг, “ кар”єра і педагогіка – дві речі , також мало сумісні , як 
вогонь і вода” [1, 9]. Справжній контроль за шкільними справами педагог пропонує віддати суспільству : 
засобам інформації, самим вчителям , зацікавленим у долі власних дітей, батькам, які повинні також бути 
залучені до спільної праці у школі. Оскількиподібна реорганізація школи потребує докорінної суспільної 
перебудови, Ф.Гансберг вважає , що ефективність реформи школи залежить від того , чи стане шкільна 
справа національною справою. Тільки перебудова суспільної думки , заснована на розумінні кожним 
громадянином держави , що головною цінністю нації є людина, призведе до реформи школи , яке стане 
загальною справою усього народу. Необхідною умовою продуктивного вирішення шкільних проблем 
також є увага державних органів до навчання і виховання молоді. В той же час у представників “ 
педагогіки особистості” відсутні будь-які ілюзії щодо швидкого вирішення проблеми на рівні усього 
суспільства, тому вони вважають недоцільним очікувати створення відповідних умов з боку держави і 
намагаються впровадити власну педагогічну систему в умовах окремих шкіл ( м. Гамбург, м. Бремен).  

У концепції “ педагогіки особистості” розширюється поняття освіти. Оскільки технократичне 
суспільство довело власну неспроможність вирішити проблеми і людини , і суспільства , освіта повинна 
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включати до себе не тільки надання певної суми знань, що , за виразом Л.Гурліта , призводить до 
формування “ освічених звірів” , а й бути всебічною освітою людської души і тіла [2, 55]. Головними 
засобами всебічного розвитку учнів , на думку педагогів -реформаторів, є гуманістично орієнтований 
потенціал освіти , практичний досвід дітей та особистість вчителя. Саме особа вчителя стає важливим 
засобом та фундаментальною основою виховання у педагогічній системі представників Бременської 
школи. При цьому головна увага приділяється не тільки і не стільки педагогічним , суто професійним, 
скільки людським якостям вчителя , що обумовлено впевненістю педагогів-новаторів у тому, що 
виховати серце учня може тільки серце вчителя. Навіть деякі вчительські помилки , відсутність 
педагогічного досвіду можна пробачити , якщо вони спокутуються любов”ю до дітей, - саме тому , 
вважають німецькі педагоги, будь-яка мати , не обтяжена знаннями педагогічної теорії , краще розуміє 
дитину , ніж багато вчителів. 

“Педагогіка особистості” постійно ототожнює працю вчителя з творчістю художника, поета , 
винахідника : в них співпадає як головна мета - сприяння розвиткові людства , так і засоби її досягнення , 
що передбачають відсутність готових рецептів , постійний творчій пошук. Тому педагоги-реформатори 
свідомо відмовляються від надання універсальних порад , що можуть бути використані іншими. 
Г.Шарельман навіть підкреслює , що він з радістю сприйме, коли будь-який вчитель після знайомства з 
його системою навчання, проведе урок краще за нього [5, 48]. Власним завданням “педагогіка 
особистості” вважає розробку загально придатних основ , порушення яких одразу знищує значення 
виховання [3, 24].Саме такою основою стає відмова від авторитаризму у стосунках з учнями , сприйняття 
їх лише об”єктом педагогічного впливу. Відповідно до цього першим завданням вчителя та необхідною 
умовою справжнього виховання стає руйнування прірви між вчителем та учнями. Стосунки учителів та 
учнів повинні базуватися на повній довірі , коли учень упевнений у повазі з боку вчителя , коли він знає , 
що його зрозуміють у будь-якому випадку. Однак , якщо вчитель з самого початку повинен ставитися до 
будь-якої дитини з довірою , повагою та розумінням, подібне відношення з боку учнів сам він повинен 
заслужити. Тому Г.Шарельман виводить своєрідний закон, згідно якого довіру дитини можна заробити 
тільки щирою сердечністю вчителя. Дитина розкриється назустріч вихователю ,тільки коли буде 
впевнена увідвертості з його боку. Вчитель повинен мати подібні якості у глибинах власної душі, 
виховувати їх паростки, якщо він намагається заробити любов та повагу учнів: “ Чого немає усередині 
вчителя , те не може проявитися зовні” [6, 33]. Педагоги-реформатори протиставляють безплідному ,суто 
словесному вихованню , що зводиться до закликів вчителя робити так чи інакше, найефективніше 
виховання особистістю вчителя та його власним прикладом. Саме таке виховання , що ґрунтується на 
глибинному впливі на душу учня і поєднує тисячі складових, починаючи з інтонації вчителя , його 
настрою , манери тримати книгу, не потребує додаткових зусиль , спеціально організованої діяльності . 
Як зазначає Л.Гурліт , саме мовчазне виховання – найкраще виховання. Правильне виховання повинно 
бути мовчазним , оскільки розумне не потребує пояснення [3, 54]. Сила ж впливу подібного виховання , 
коли у кожному , навітьдрібному випадку учень чує відверту душу вчителя, його щирі наміри, 
залишається не тільки на шкільні роки , а й на усе подальше життя.Тому педагоги Бременської школи 
вважають зайвими штучно вигадані виховні методи, організацію спеціальної діяльності з морального 
виховання учнів, розвитку їх серця і душі : вчитель , що бажає навчити власних учнів найголовнішому , 
повинен у першу чергу працювати над собою , тому що учні охоче і радісне будуть дотримуватися усіх 
його порад лише у тому випадку , якщо він – добра і чесна людина [6, 82]. 

 Подібний підхід до особистості вчителя знімає питання про авторитет вчителя : отже той , хто 
турбується про власний авторитет , вже виявляє недостатню впевненість у власних силах. На думку 
реформаторів , справжній авторитет не боїться критики :наприклад, Г.Шарельман не соромиться визнати 
, що інколи він , досвічений педагог , не може заспокоїти дітей , не знає , у якому напрямі буде 
розвиватися урок. З іншого боку , людину повинні більше турбувати інтереси справи , а не власний 
авторитет: той , хто служить молоді безкорисливо, не розраховуючи на власну вигоду , обов”язково буде 
мати авторитет. Основою справжнього авторитету вчителя повинен бути його постійний особистий 
приклад. Саме прикладу вчителя як найефективнішому засобу виховного впливу на учнів приділяють 
велику уваги педагоги Бременської школи. На думку Л.Гурліта , дитина у перші навчальні роки ставить 
учителя вище, ніж батьків, цю суперечність між сім”єю та школою він вважає згубним як для авторитету 
сім”ї , так і школи. Поступово вже у середніх класах вчитель втрачає власний авторитет , оскільки , з 
погляду учня, він , на відміну від військового , політика , мореплавця, займається не справжньою працею 
, а лише передачею знань , підготовкою інших до життя. Оскільки учень у цей час шукає приклади для 
подальшого життя за межами школи, вчитель сприймається як людина із скромними життєвими 
завданнями [3, 59] .Подолання подібного ставлення до вчителя можливе тільки за умови , якщо вчитель 
насправді стане прикладом для учнів. Тому , на думку Л.Гурліта, вчитель не повинен цілком 
занурюватися у суто вчительські обов”язки, його завданням є також набуття знань з різних галузей 
життя, вміння виконувати різні види фізичної роботи. Ідеалом для Л.Гурліта стає сільський вчитель , що 
зумів стати не тільки найобізнанішою , а й найпотрібнішою та найпрактичнішою людиною у селі [3, 60]. 
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На думку педагога, навчання не є самоцінним заняттям вчителя , воно повинно лише супроводжувати 
виховання творчих особистостей, здатних до саморозвитку та самовиховання. Для характеристики особи 
вчителя Л.Гурліт вводить поняття “евфорія” , що розуміється ним як сукупність “доброї самосвідомості 
,доброї духовної структури та природної інтелігентності душі” [2, 78].Саме такі цільні особистості здатні 
виховати молодь , яка ніколи не любила і не буде любити “ книжкового крота” .Якщо вчитель зможе 
надати подібний приклад молоді, не слід турбуватися про додаткові виховні засоби. Абсолютизація ролі 
особистого прикладу вчителя призводить представників Бременської школи до впевненості у тому , що ” 
слово “ виховання” можна викреслити , а замість нього поставити слово “ приклад” [3, 53]. 

Складність вчительської праці , величезна кількість вимог щодо особистості вчителя однак не 
передбачають , що на посаду вчителя підходять ідеальні особи без будь-яких недоліків, - відомо , що 
таких не існує зовсім .З погляду Г.Шарельмана , повага до власної справи випливає з усвідомлення її 
користі для усього людства, яка компенсує численні труднощі. Хто навчився миритися з деякими 
неприємними сторонами вчительської праці, хто визнав їх неминучими , а власну щоденну працю – 
корисною та необхідною для загального руху людства вперед, той почне поважати та любити власну 
справу , на яку поверхові люди інколи дивляться із презирством [6, 80]. З іншого боку, справа вчителя 
передбачає, що вчитель не тільки навчає, а й сам навчається від дітей, отримуєвеличезний потенціал 
енергії , яка радіє серце ,збагачує душу, надає сил для подальших пошуків . Тому тільки разом з учнями 
вчитель може створити чисту духовну атмосферу , яка є основою виховання у школі і зберігає вплив на 
людину протягом усього життя. 

Розглянута нами педагогічна концепція не тільки містить у собі теоретичні обгрунтування 
педагогіки співробітництва, ролі особистості вчителя у справі виховання учнів, а й впроваджує їх у 
практику школи. Отже актуальність “ педагогіки особистості” у сучасності полягає у реальному 
здійсненні гуманістичних ідеалів , до яких прагне школа і суспільство в цілому. 
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УДК: 37. 018. 32 Л.В. ЄРЕМЕНКО 

 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В 

ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Розбудова національної системи освіти характеризується здійсненням нових підходів до 

підготовки майбутніх педагогів. На часі перегляд вимог до організації та реалізації реабілітаційно-
виховного процесу в інтернатних закладах, пошук шляхів побудови науково обгрунтованої системи 
педагогічних впливів на соціально дезадаптованих неповнолітніх, спрямованих на профілактику і 
подолання негативних явищ у розвитку дітей, викорінення антисуспільних установок, шкідливих звичок; 
перехід до особистісно зорієнтованого виховання, внаслідок чого вихованець набуває змоги стати 
активним суб’єктом реабілітаційно-виховного процесу; створення сприятливих умов для фізичного, 
інтелектуального і духовного розвитку дітей; забезпечення їх соціального захисту; засвоєння нових 
знань, умінь, навичок, звичок. 

Майбутній педагог має чітко усвідомлювати, що правильно обрати стратегію і тактику 
реабілітаційної роботи в інтернатних закладах неможливо, якщо добре не знаєш їх вихованців. Тобто, 
особлива увага звертається на особливості психічного розвитку дітей, загострення суперечностей їхнього 
розвитку, відхилення у поведінці. Аналіз контингенту вихованців шкіл-інтернатів свідчить про те, що це 
здебільшого діти з неблагополучних родин, які повністю або частково втратили свої виховні можливості. 
Спостерігається поширення такого явища як соціальне сирітство, зумовленого ухиленням батьків від 
виконання своїх обов’язків щодо неповнолітньої дитини. Основними причинами цього є асоціальна 
поведінка батьків, алкоголізм, наркоманія. Крім того, з’явились і нові причини, характерні для періоду 
проведення у суспільстві реформ, а саме: безробіття, бідність, зростання злочинності, економічна 
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