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Сьогодні суспільство зіткнулося з новими обставинами в освіті. Виникла 

необхідність у зміненні умов, форм та механізмів навчання й у післядипломній освіті 

також. З цієї точки зору стає цікавим відкрите у педагогіці та психології явище фасилітації 

(від англ. to facilitate – допомагати, полегшувати, сприяти). Вихідною змістовною 

підставою для розуміння і використання даної категорії є положення гуманістичної 

концепції навчання К. Роджерса. 

Головне завдання фасилітатора - донести до слухача те що головний підсумок їх 

навчання – здатність до інтенсивного та усвідомленого пошуку знань. Особистісні 

змінення є єдиним, що має сенс при виборі мети в освіті сьогодення.  

 У науці виділяють фасилітацію соціальну і педагогічну. Під соціальною розуміють 

підвищення швидкості або продуктивності діяльності особистості в наслідок актуалізації 

її в свідомості іншої людини (або групи людей), яка виступає в якості спостерігача або 

суперника [4, с.375]. Під педагогічною – посилення продуктивності освіти (навчання, 

виховання) та розвиток суб’єкта професійно-педагогічного процесу за рахунок особливого 

стилю спілкування особистості й педагога [2, с.24]. 

 На наш погляд, об’єднує ці види та обставина, що фасилітація спонукає 

підвищенню продуктивності усілякої діяльності і педагогічної також. Різниця між ними є 

у тому, що у соціальній сфері це відбувається за допомогою спостереження за діями 

суб’єкта, а у педагогічній – за рахунок особистого стилю спілкування педагога з 

курсантом та вплив на них його особистості. 

Розробку концепції педагогічної фасилітації почав у 50-х р. XX ст. К. Роджерс разом 

з іншими представниками гуманістичної психології. Далі її  розробляли Є.Ф. Зеєр, І.Н. 

Жижина та ін. У дослідженнях Р.С. Дімухамедової на основі андрагогічного, 

синергетичного, ціннісно-акмеологічного підходу розроблена концепція фасилітації, яка 

створює теоретичний фундамент для системи підвищення педагогічної кваліфікації. 

Сутність фасилітації як технології складається з самоактуалізації педагога засобами 

забезпечення провідної ролі діяльності, розвитку свідомості, незалежності, свободі вибору 

в відтворенні нових знань та особистісно-професійному рості. Визначений алгоритм 

керівництва дій викладача і слухача: фасилітація дії, пошуку предмета пізнання, пошуку 

метода діяльності, реалізації процесу, рефлексії [5, с.80]. 

Педагогічна фасилітація має цілий ряд вимог як до процесу навчання, так і до 

особистості викладача, особливо до його вміння будувати взаємовідносини зі слухачами. 

Сутність педагогічної фасилітації у післядипломній освіті у тому, щоби подолати 

традиційні підходи та перейти до активного, ініціативного у навчанні слухача  

Ми вважаємо, що педагогічна фасилітація – це більш високий рівень навчання, який 

відповідає  сучасним вимогам. Курсанти не повинні бути пасивними слухачами, які тільки 

присутні на лекції. При фасилітації навчання викладач має можливість використовувати 

не догматичні прийоми, а ті з них, які спонукають творчому засвоєнні необхідної 

інформації. Вона дозволяє викладачу зайняти позицію ні «над», а «поряд» зі слухачами. 

Все це разом дозволяє створити умови для підвищення активності слухачів, оптимізує 

процес розвитку професіоналізму. 

З огляду на те, що педагогічна взаємодія повністю залежить від рівня 

професіоналізму викладача «важливою є функцією фасилітації, яка полягає у створенні 

умов для розвитку професіоналізму суб’єктів педагогічної діяльності на засадах творчої 

педагогіки, чи «психологічної педагогіки», а також допомога в налаштуванні сприйняття 

інформації з поліпшення педагогічної взаємодії між її суб’єктами [3, с.67]. 



Реформа освіти, за К.Роджерсом, має ґрунтуватися на перебудові певних настанов 

викладача, його компетенцій [5, с.68]. Феномен же більшості компетенцій полягає в їхній 

мінливості, соціально-культурній зумовленості, залежності від ситуації та особистісного 

потенціалу й творчості суб’єктів педагогічної взаємодії, їхніх психолого-педагогічних 

підходів та запропонованої збагачувальної моделі з групою індивідуально-вибіркових 

фасилітивно-творчих практик [5, с.178].  

К. Роджерс розрізняє два типи навчання. Перше є примусовим, надмірно 

інтелектуальним, оцінюваним і регульованим зовні, спрямованим на засвоєння значень. 

Друге – вільне і таке, що ініціюється і оцінюється  особистістю, яка навчається, воно 

спрямовано на засвоєння змістів як елементів особистісного досвіду. Таке навчання є 

особистісно захоплюючим, воно впливає  на всю особистість людини. Основне завдання 

особистісно центрованого педагога  - стимулювання, або фасилітація усвідомленого 

навчання. Фасилітація усвідомленого навчання інструментально може бути реалізовано за 

допомогою різних технологій, але в їх основі лежить особлива педагогічна філософія, 

сукупність цінностей, нерозривно пов’язаних з особистим способом буття людини.  

Основу педагогічної позиції педагога-фасилітатора складає система особистісних 

настанов, які реалізуються в процесах міжособистісної взаємодії зі слухачами. Першу 

настанову К. Роджерс називає терміном «щирість», «відвертість», «вірогідність», 

«конгруентне самовираження в спілкуванні» - вона передбачає відкритість педагога своїм 

власним думкам і переживанням, здатність вільно і відкрито виражати і транслювати їх 

оточуючим. Друга настанова – «безумовне позитивне прийняття», «довіра» - відображує 

принципову упевненість педагога в можливостях і здібностях тих, які навчаються. Третя 

настанова – «емфатичне розуміння» - це здатність педагога бачити внутрішній світ учня, 

ніби його очима [1, с.10].  

Саме виходячи з настанов у відносинах з тими, кого навчає, педагог може будувати 

таку навчальну взаємодію, при якій стає реальним і соціально бажаним вільний 

особистісний вибір рішення. Вибір, відсутність якого унеможливлює позитивні зміни 

особистості. Проголошені К. Роджесом максими усвідомленого навчання, що відображає 

гуманістичні тенденції розвитку освіти, стають все більш популярними серед науковців. 

Визначення змісту і місця фасилітації в гуманістичній діяльності педагога 

післядипломної освіти обумовлює необхідність поєднання ідеї «ненав’язливої допомоги», 

свободи вибору, опосередкованого впливу та ідеї активної педагогічної дії, керівництва 

навчально-виховним процесом.  
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