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Україна  є  учасником  Болонського  процесу,  який  передбачає
створення  єдиного  європейського  простору  вищої  освіти  з  метою
забезпечення  світової  конкурентоспроможності  фахівців  єврорегіону.  У
зв’язку з цим пріоритетом освітньої політики є: 1) фундаментальність ролі
університетів  у  підготовці  фахівців;  2)  навчання  впродовж  життя
(неперервна  освіта);  3)  дослідницька  і  самостійна  робота  викладачів  та
студентів; 4) гармонізація ступенів і циклів навчання.

Центральною фігурою суспільних перетворень  є  педагог. Від його
образу,  соціальної  позиції,  ціннісно-цільових  установок  залежать
результати професійної спроможності кожної людини [10, с.17]. У зв’язку з
цим, підготовка та самопідготовка майбутніх педагогів має здійснюватись
відповідно  до  потреб  та  вимог  суспільства.  Вона  повинан  бути
структурованою та мати цілеспрямований характер.  Її  результатом мають
бути сформовані професійні якості.

Отримана  майбутнім  педагогом  у  вищому  педагогічному
навчальному  закладі  освіта  –  це  лише  база,  яка  потребує  постійного
оновлення та розширення. Жодний університет не здатний сформувати  у
студентів  усі  ті  знання,  вміння,  навички,  цінності  та  ставлення,  яких
вистачить  їм  на  все  життя.  Це  обумовлює  актуальність  та  необхідність
професійного саморозвитку майбутнього педагога.

Проблемам  дослідження  розвитку  та  саморозвитку  присвячені
напрацювання відомих філософів (А. П. Алексєєва, В. О. Лозового, Л. М
Сідак),  психологів  (Л.С.  Виготського,В.В.  Рибалки)  та  педагогів  (І.  А.
Зязюна, С. У. Гончаренка,Л. І. Зязюн, К. О. Журби).

Основною  метою  статті  є  визначити  сутність  професійного
саморозвитку майбутнього педагога.

Доцільно  розпочати  дослідження  з  окреслення  його  ключових
понять,  до  яких  належать:«розвиток»,  «саморозвиток»,  «професія»,
«майбутній педагог»,  а потім перейти до їх узагальнення, доповнення та
поєднання і як результат – визначення поняття «професійний саморозвиток
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майбутнього педагога».
З  позиції  української  морфеміки  поняття  «саморозвиток»

складається  із  двох  частин:  1)  «само»;  2)  «розвиток».  Його  основною
складовою є корінь «розвиток»,  оскільки він є головною частиною слова,
що виражає його основне (лексичне) значення [16, с.293], тоді як «само» є
префіксом, що стоїть перед коренем і служить для творення нових слів або
форм слова [17, с.546].

У філософськійдовідковійлітературіпоняття «розвиток» визначається
як  вид  руху,  якийпризводитьдоякісних,  в  основному  незворотніх,
змінсистеми. Йогоознаками є: 1) певнакількістьякіснихзмін; 2) якіснізміни,
щовідбулися, в основному є незворотними; 3) вони перетворюють систему
[12,  c.313-314].Узагальнено виокремлюють дві форми розвитку: еволюцію
та революцію. Еволюція – це повільні, поступові, часто непомітні зміни в
структурі  об’єкту.  Революція  –  це  раптові,  різкі,  стрибкоподібні  зміни.
Еволюція  часто  створює  передпосилання  до  революції,  веде  до  неї  і
завершується нею. Натомістьреволюціюзмінюютьновіеволюційнізміни [14,
с.397-398].

Упсихологіїпоняттярозвитокзастосовуєтьсяпереважно до психіки. Л.
Виготськийзазначав,  що  «розвиток  є
процесомформуваннялюдиничиособистості  шляхом  виникнення  на
кожнійступеніновихякостей,  специфічних  для  людини,
підготовленихусієюпопередньоюходоюрозвитку, але неіснуючих в готовому
вигляді  на  більшранніх  ступенях»  [3, с.188].  Тобто,  розвиток  є
послідовністюпереходіввід  одного  якісногорівня  до  іншого.  За  К.
Левіномвінбазується  на  внутрішніх  потребах,  щоконкретизовані  у  цілях,
утопічнихфантазіях  й  визначаєтьсярозширеннямжиттєвого  простору,
якийспонукаєдореалізаціїцілей [9, с.6].

З позицій педагогічної науки, поняття«розвиток» застосовується до
людини.  На  переконання  С.  У. Гончаренка,  розвиток  особистості  –  це
формування її як соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації та
виховання. Він здійснюється в діяльності, яка керується системою мотивів,
притаманних  особистості  [4,с.404-405].  Як  зазначає  І.А.Зязюн,  через
діяльність людина опановує: 1) різновиди суспільного досвіду; 2) системи
усталених  у  даному  часі  знань,  норм  і  правил  людської  діяльності;  3)
особливості фізіологічного розвитку. Умовно досвід людини поділяють на
такі різновиди: 1) видовий (передається у вигляді спадкових морфологічних
властивостей  нервової  системи);  2)  індивідуальний  (отриманий  шляхом
пристосування  до  наявних  умов  існування);  3)  соціальний  (втілений  у
продуктах  матеріального  й  духовного  виробництва,  який  засвоюється
людиною впродовж її життя, його можна класифікувати як  психологічний
досвід).  На переконання І. А. Зязюна, середусіхвидівдосвідудомінантним є
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психологічний.  Йогорозвитокзабезпечуєтьсяучінням,  як  провідним  видом
діяльності  (за  Л.  Виготським).  Учіннясприяєнабуттюпотрібнихзнань  і
умінь,  забезпечуєрозвитокздібностей  та  формуванняособисті.  Через
учіннялюдина активно прилучається  до духовної  й матеріальноїкультури,
створеноїсуспільством[7,  с.7-8].  Отже,  учіння  є  джереломрозвитку  [2,
с.386].

Розглянувши  підходи до  визначення  поняття «розвиток»,  доцільно
перейти до дослідження сутності  поняття «саморозвиток»,  оскільки воно
утворюється в наслідок приєднання префіксу «само» до кореня «розвиток»
та поєднує їхні сутнісні ознаки.

Як зазначає  Л.  І.  Зязюн,  префікс «само» є  смисловим поєднанням
двох понять:  1)  автономія;  2)  набування  досвіду  (перед  усім  логічної  та
практичної  дії)  [11, c. 191].  Вінвказує  на:  1)  скерованістьдії  на  себе;  2)
здійсненнячогось  без  сторонньоговпливу,  без  будь-
якоїдопомогиабомимоволі;  3)  те,  щощосьвідбувається  автоматично  або
приводиться в рухмеханізмом[18, с.28].

У  літературізустрічаютьсярізні  трактовки  поняття  «саморозвиток».
Зокрема,  В. Т.  Бусел  визначаєйого  як
«розумовийабофізичнийрозвитоклюдини,  якого  вона
досягаєсамостійнимизаняттями, вправами» [1, c. 1291].

На  думку  Л.  І.  Зязюн,  саморозвиток  –  це
«глибиннаконструкціястановлення  і  постійногоудосконалення,  зростання,
поглибленнялюдського  в  людині,
продовженнябудовилюдськоїродовоїприроди» [11, c.8].

У  «Філософськійенциклопедії»  за  редакцією  Ф.  В.
Константіновасаморозвитоквизначають як саморух. На думку Н. Алєксєєва,
саморух  –  цевнутрішнязмінасистеми,  яка
викликаєтьсявпливомзовнішніхчинників  та  умов.  Чим  меншорганізована
система,  тимбільшиммає  бути  нанеївплив  і  навпаки.  Умовою  і
критеріємпідвищенняорганізаціїсистеми є їїавтономність по відношенню до
зовнішніхвпливів [19, c. 552, 550].

С.  У.  Гончаренко  розглядаєсаморозвиток  як  умову  «і  результат
самоосвіти;  вінінтегруєдіяльністьсуб’єкта,  спрямовану  на  «збирання»,
оформлення  і  розвитоксвоєїіндивідуальності,  свого  характеру  та
здібностей» [4, c.413]. 

На  думку  К.  О.  Журби,  саморозвиток  –  це
«процесцілеспрямованоговпливуособистості  на  себе  з  метою
виробленнячишліфуванняфізичних  і  моральнихякостей,  сутнісних  сил,
духовноїсфери, активізаціїздібностей, нахилів і формуваннянеобхідних для
життєдіяльності,  а  такожсамореалізаціїновихзнань,  умінь  і  навичок»
[5, c.801].
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Зважаючи  на  те,  щопредметомдослідження  є
професійнийсаморозвитокмайбутнього  педагога,  то
доцільнодослідитипоняття «професія» та «майбутній педагог».

Поняття  «професія»  визначають  як вид  трудовоїдіяльностілюдини,
яка володіє комплексом спеціальнихсистематичнихзнань, умінь і навичок,
здібностей  і  переконаньлюдини,  набутих  у  процесінавчання  і  виховання,
який  є  передумовою  до виконаннякваліфікованоїпраці  в  матеріальному і
нематеріальномувиробництві.  Професіянабувається  у  формі
систематичного навчання, вдосконалюється через підвищеннякваліфікації і
практичнийдосвід,  визнається  через  атестацію  і
закріплюєтьсядержавнимсертифікатом [4, c. 386].

З’ясувавшисутністьпоняття  «професія»,  перейдемо  до
розглядупедагогічноїпрофесії.  Їївизначають  «як  ріддіяльності,  в
якійджереломіснуваннялюдини  є
володіннямистецтвомформуванняособистостііншоїлюдинизасобамисвогофа
ху»  [5, с. 743].  Відповідно,  педагог  –  це  особа,  фахомякої  є
формуванняособистостііншоїлюдини  через  навчання  та  виховання,  а
такожнауковийпрацівник,  якийдосліджуєпроблемипедагогіки  як  науки.
Майбутнім педагогом називають студента, якийздобуваєпедагогічнуосвіту у
вищомунавчальномузакладі.

У  результаті  аналізу  сутності  ключових  понять  дослідження,  в
контексті  його  педагогічного  спрямування,  зроблено  висновок,  що
професійний  саморозвиток  майбутнього  педагога  –  це  цілеспрямована
самоосвітня  та  самовиховна  діяльність  студента  вищого  педагогічного
навчального  закладу,  яка  спрямована  на  формування  та  вдосконалення
професійних  якостей.  Вона  викликає  якісні  психічні  та  фізілогічнізміни
еволюційного та  революційного характеру і  призводить  до  ускладнення,
удосконалення внутрішньої структури суб’єкта діяльності. Її характерними
ознаками  є  автономність,  набуття  досвіду,  спрямованість  на  себе,
другорядність стороннього впливу.

Професійний  саморозвиток  майбутнього  педагога  буде
ефективнішим  якщо  він  ґрунтуватиметься  на  системному,  діяльнісному,
індивідуальному та аксіологічному методологічних підходах.

Відповідно  до  системного  підходу  професійний  саморозвиток
майбутнього педагога розглядається як цілісне явище структурні елементи
якого  функціонально  взаємопов’язані  та  взаємодіють  з  урахуванням
принципів цілісності, структурності,  організованості. Цілісність полягає в
єдності  компонентів  і  зв’язків,  а  також  скординованості  усіх  елементів
професійного саморозвитку;  структурність  передбачає  ієрархічність  його
будови,  компоненти  якої  розглядаються  в  єдності;  організованість
характеризується  як  структурна  впорядкованість  професійного
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саморозвитку.  Отже,  специфікапрофесійногосаморозвитку  не
вичерпуєтьсяособливостямийогоскладовихелементів,  а
пов’язананасампередіз характером їхньоївзаємодії.

Зміст діяльнісного підходу до розгляду професійного саморозвитку
полягає  у розгляді  майбутнього педагога  як активного,  діючого суб’єкта,
який  планує  та  здійснює  професійний  саморозвиток,  цілеспрямовано
впливаючи  на  себе  та  оточуючий  світ,  через  виконання,  відповідно  до
власної волі,  визначеної послідовності самоосвітніх та самовиховних дій,
які  призводять до якісних внутрішніх  та  зовнішніх змін.  При цьому, усі
функціональні  можливості  його  психіки  включені  і  підпорядковані
розв’язанню завдань здійснюваної діяльності.

Сутність  індивідуального підходу  полягає  у  врахуванні  майбутнім
педагогом в процесі планування та здійснення професійного саморозвитку
власних: 1)  темпераменту;  2) характеру; 3) особливостей пізнавальних та
емоційно-вольових психічних процесів; 4) здібностей; 5) знань; 6) умінь; 7)
навичок тощо.

Відповідно до аксіологічного підходу професійний саморозвиток має
здійснюватися відповідно до сформованих цінностей майбутнього педагога.
Спираючись  на  них  він:  1)  планує  та  реалізує  свої  самоосвітні  та
самовиховні  дії  щодо  вдосконалення  професійних  якостей;  2)  оцінює  їх
результат;  3)  оцінює  ситуації  в  яких  він  безпосередньо  опиняється;  4)
ставить  собі  задачі;  5)  вирішує  їх  на  практиці;  6)  самостійно  шукає  і
приймає рішення тощо.

Професійний  саморозвиток  майбутнього  педагогадетермінується
соціально-економічними  чинниками,  психофізіологічним  потенціалом
людини,  цілеспрямованістю,  характером  та  змістом  праці.
Йогозумовлюючими силами є професійно-трудові, матеріальні, соціально-
статусні  і духовні потреби. Змістпрофесійного  саморозвитку майбутнього
педагога є  цілісним  комплексом  процесів  і  засобівпоступуособистості,
задоволеннямїїпізнавальних  і  духовних  потреб,  розкриттям  і
вдосконаленнямприроднихзадатків,здібностейта якостей. Він зорієнтований
на: загальноосвітню і професійну підготовку; загальнокультурний розвиток;
оптимальну  організацію  вільного  часу;  компенсаторну,  амортизаційну,
адаптивну,  терапевтичну  самодіяльність.  Функціональна  спрямованість
професійного  саморозвитку  майбутнього  педагогавирішує  перспективні,
довгострокові,  короткострокові,  ситуативні,  одиничні  суспільно  та
індивідуально  значущі  завдання.  На  переконання  Л.І.Зязюн,
саморозвитокособистісті  є  важливим,  новим,  ефективним  механізмом
цивілізаційного  виживання  і  поступу  [11,  c.347].  К.Д.  Кавелінзазначав:
«якщосвітусудилося бути оновленим, то цеможевідбутисявсередині нас» [6,
с.48].
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В  контекстіпоглядів  І.А.Зязюна,  професійний  саморозвиток
майбутнього  педагогавизначаєтьсявродженимиздатностями,  а  самоучіння
(самооосвіта) й самовиховання, як спеціальноорганізованівидидіяльності, в
процесіякоїопановуютьсярізновидидосвідупопередніхпоколінь,
лишедопомагаютьїхвідкрити й реалізувати  [9,  с.9]. На переконання В.  В.
Рибалки, розвиток суспільства може здійснитися лише через саморозвиток
особистостей,  а  саморозвиток  особистості  потребує  зміни  ціннісних
орієнтацій,  ціннісної  свідомості.  «Від  ступеня  розвинутості  соборної
особистості залежить прогрес народів, їх цивілізованість, культура, саме їх
існування»  [15,  с.6-7].  Саморозвиток  особистості  базується  на  її
комунікативній  діяльності,  на  інтерсуб’єктивному  та  інтрасуб’єктивному
діалогах у межах однієї або декількох культур [11, c. 9-10, 192, 344].

Основними  ознакамипрофесійного  саморозвитку  майбутнього
педагогає: 1) наявність світоглядних, зокрема ціннісних й смисложиттєвих
орієнтацій, мети і мотивів діяльності; 2) сформованість прагнення до більш
досконалого  буття;  3) багатогранність  або  однобокість  самовпливу;
4) систематичність і напруженість діяльності, що спрямована на розвиток
чи  нейтралізацію  тих  чи  інших  рис;  5) планування  діяльності;
6) самооцінка  й  суспільна  оцінка  самої  діяльності  та  її
результатів[13, c.159].

На  переконання  І.  А.  Зязюна,
основнимипсихопедагогічнимискладовимипрофесійного  розвитку  і
саморозвиткумайбутнього  педагога  є  інтелект,  афект  і  воля.  «Інтелект  –
смисломнаповненізнання,  афект – емоційно-почуттєва  сфера особистості,
воля – діяльніснийчинникпоступуособистості» [8,с.26].

Вконтексті  поглядів  Л.І.Зязюн,  професійний  саморозвиток
майбутнього  педагогавиконуєтакіфункції:  1) загальноосвітня  і
професійнапідготовка;  2) загальнокультурнийрозвиток;  3) оптимальна
організаціявільного  часу;  4) адаптативна;  5) амортизаційна;
6) компенсаційна;  7) терапевтична;  8) опануваннязасобівсамоосвіти  і
самовиховання [11, c.10].

Необхіднимиумовамидля  професійного  саморозвитку  майбутнього
педагогає:прагнення  до  більшого,  кращого,  доланнясвоєїслабкості;
адекватнісамооцінка та самовизначення [13, c. 136-142].

В  результаті  проведеного  дослідження  з’ясовано,  що  сутність
професійного саморозвитку майбутнього педагога полягає у еволюційних
та революційних якісних психо-фізілогічних змінах майбутнього педагога,
які  характеризуються  ускладненням,  удосконаленням,  оновленням
структури його професійних якостей через цілеспрямовану самоосвітню та
самовиховну  діяльність,  характерними  ознаками  якої  є  автономність,
набуття досвіду, спрямованість на себе, другорядність стороннього впливу.
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До перспективних напрямків подальших досліджень можна віднести
розробку  та  експериментальну  перевірку  методики  професійного
саморозвитку майбутнього педагога.
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Піддячий В.М.
ОБГРУНТУВАННЯСУТНОСТІПРОФЕСІЙНОГОСАМОРОЗВ

ИТКУМАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
На  основі  категоріального  аналізу  професійного  саморозвитку

майбутнього  педагога  з’ясовано  його  сутність.  Розкрито  методологічні
підходи  дотримання  яких  забезпечить  його  ефективне  здійснення.
Досліджено  філософський,  психологічний  та  педагогічний  підходи  до
розгляду  категорій  «розвиток»  та  «саморозвиток».  Виокремлено  зміст,
різновиди,  зорієнтованість,  ознаки,  психопедагогічні  складові,  функції,
чинники  та  умови  саморозвитку. З’ясовано  значення  понять  «професія»,
«педагогічна  професія»,  «педагог»,  «майбутній  педагог».  Визначено
поняття «професійний саморозвиток майбутнього педагога».

Ключові  слова: розвиток,  саморозвиток,  педагогічна  професія,
професія, педагог, майбутній педагог.

Поддячий В.Н.
ОБОСНОВАНИЕ СУЩНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
На  основе  категориального  анализа  профессионального

саморазвития  будущего  педагога  выяснена  его  сущность.  Раскрыты
методологические  подходы  соблюдения  которых  обеспечит  его
эффективное  осуществление.Исследовано  философский,  психологический
и  педагогический  подходы  к  рассмотрению  категорий  «развитие»  и
«саморазвитие».  Выделены содержание, разновидности, ориентованность,
признаки,  психопедагогические  составляющие,  функции,  факторы  и
условия  саморазвития.  Выяснено  значение  понятий  «профессия»,
«педагогическая  профессия»,  «педагог»,  «будущий  педагог».  Определено
понятие «профессиональное саморазвитие будущего педагога».

Ключевые  слова: развитие,  саморазвитие,  педагогическая
профессия, профессия, педагог, будущий педагог.
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МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ

Piddyachyi V. M.
THE FOUNDATION OF ESSENCEPROFESSIONAL SELF-DE-

VELOPMENT OF A FUTURE PEDAGOGUE
On the basis of category analysis of professional  self-development  of

future pedagogueascertained it essence.Exposed methodological approaches ob-
servance of which will provide it effective realization.Investigationed philosoph-
ical,  psychological  and pedagogical  approaches  to consideration of  categories
«development» and «self-development». Explored maintenance, varieties, direc-
tivity, signs, psychopedagogyconstituents, functions, factors and terms of self-de-
velopment.Finded out the value of concepts «profession», «pedagogical profes-
sion», «pedagogue», «future pedagogue». Defined concept «professional self-de-
velopment of future pedagogue».

Keywords:development, self-development, pedagogical profession, pro-
fession, pedagogue, future pedagogue.
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Сверида Б.В., Антонюк В.М., 

Івано-Франківськ, Україна
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 ВИКЛАДАЧА – ШЛЯХ ДО ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
В  арсеналі  навчально-освітніх  закладів  є  багато  різноманітних

науково-методичних  засобів  і  прийомів,  за  допомогою яких  формуються
всебічно  й  гармонійно  розвинена  особистість,  проходить  підготовка
майбутніх фахівців різних напрямів професійної діяльності.

У  формуванні  такої  особистості  найважливішими  педагогічними
категоріями є навчання, освіта й виховання. Правильне використання цих
категорій,  тісно  взаємопов’язаних  між  собою,  забезпечує  розвиток  і
життєдіяльність  людини  в  якнайшвидших  її  проявах.  В  цьому  процесі
важливу  роль  відіграє  педагогіка,  яка  повинна  досліджувати  навчально-
виховний  процес  як  цілісну,  єдину  систему  засобів  педагогічного
управління,  складний  комплекс  навчально-виховного  впливу  на
особистість. 

Зокрема,  навчання допомагає людині набути досвід у науковій та
чуттєво-предметній  сферах,  передбачає  підготовку  особистості  до
теоретичної  і  практичної діяльності  шляхом засвоєння необхідних знань,
умінь, навичок.

Основою будь-якого педагогічного процесу є метод, на основі якого
відбувається  навчально-педагогічна  дія.  Виходячи  із  дидактичного
визначення  методу  навчання,  можна  вважати  що  це  є  певний  спосіб
цілеспрямованої  реалізації  процесу  навчання.  Тому  перед  кожним
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