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самостійної мовленнєвої діяльності, постійного пошуку їх залучення в 
комунікативну взаємодію, що сприяє формуванню багатства мовлення студентів. 

Однак слід пам’ятати, що формування мовленнєвої культури шляхом 
постановки і розв’язання комунікативно-ситуативних завдань потребує створення 
умов, максимально наближених до реальної комунікації, до справжнього 
спілкування. Це потребує від викладача пошуку комунікативно значущого 
мовленнєвого матеріалу, який буде співвідноситися і з мовленнєвою темою заняття, 
і з професійною спрямованістю учнів. 
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Сучасні тенденції розвитку українського суспільства зумовлюють зміни 

пріоритетних завдань системи освіти: підвищується роль внутрішніх детермінант у 
забезпеченні особистісного та професійного зростання людини, найвищими 
цінностями стає особистість з її потребами в самоактуалізації, самовизначенні, 
реалізації творчого потенціалу. 

Ключовою фігурою перетворень, що відбуваються в освіті, є вчитель «Лише 
особистість може виховати особистість» К. Ушинський. Тільки вчитель, здатний до 
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внутрішніх перетворень на всіх життєвих рівнях, має змогу задовольнити сучасні 
запити освіти. Відтак, актуалізується проблема підготовки педагогічних кадрів, які 
спрямовані на безперервний саморозвиток і самовдосконалення, а також мають 
відповідальне ставлення до розвитку інших. 

Сучасні педагоги покликані виховувати підростаюче покоління відповідно до 
вимог сучасного суспільства: сприяти засвоєнню загальнолюдських цінностей і 
духовно-моральних орієнтирів, формуванню загальної культури й активної життєвої 
позиції особистості, її саморозкриттю й самозростанню. 

Розв’язання таких професійно-педагогічних завдань вимагає від учителя 
спроможності постійного внутрішнього розвитку, спрямованого на реалізацію 
особистісного потенціалу й досягнення професіоналізму, що є запорукою 
позитивного впливу на дитину, яка розвивається, перетворення педагогічної 
діяльності на людинотворчий процес. 

Питання саморозвитку, самопізнання, самонавчання особистості як невід’ємних 
складників освітнього процесу завжди привертали увагу педагогів-класиків 
(К. Вентцель, Й. Гербарт, А. Дістервег, П. Каптерев, Я. Коменський, А. Макаренко, 
C. Русова, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинський, К. Ушинський). 

Метою нашого дослідження було зробити теоретичний аналіз впливу 
психолого-педагогічних умов на професійний саморозвиток майбутніх учителів.  

Аналіз філософських, психологічних, педагогічних наукових досліджень 
дозволив виділити два підходи до розуміння поняття саморозвитку: психологічний 
та процесуально-організаційний. 

Представники психологічного підходу (В. Андрєєв, Г. Балл, О. Сухоленова, 
О. Слободян, М. Бердяєв, К. Вазіна, М. Мамардашвілі, Т. Тихонова, Н. Лосєва) 
розглядають саморозвиток як: певну внутрішню активність, вид творчої діяльності, 
що «зумовлює продуктивне особистісне зростання»; потребу людини, яка прагне до 
самозвільнення, оволодіння собою; шлях до гармонізації відносин із собою і 
навколишнім світом; зовнішньо організований процес особистісного та 
професійного самозмінення, самовдосконалення; процес або технологію, що 
включає сукупність форм, методів і прийомів [7]. 

Представники процесуально-організаційного підходу (М. Костенко, Л. Мітіна) 
визначають саморозвиток як становлення особистості з метою ефективної 
самореалізації на основі внутрішньозначущих впливів, тобто наголошується 
необхідність двох складових процесу: зовнішньої і внутрішньої. Засобами 
професійного саморозвитку визначено: самовиховання, самоосвіта, 
самовдосконалення в поєднанні з практичною професійною діяльністю [6].  

Провідними чинниками саморозвитку особистості майбутнього вчителя в 
умовах вищих навчальних закладів виступають: зміст освіти, процес організації 
освіти, методика навчання, ділове і міжособистісне спілкування «студент – 
студент», «студент – група», «студент – викладач». Також значно зростає 
педагогічна відповідальність викладача в умовах не просто виконання своїх 
функцій, а проживання зі студентами базових моментів їхнього професійно-
особистіного становлення, самопізнання, саморозвитку.  

На створенні позитивного психологічного клімату наголошував К.Роджерс. Він 
вважав, що розкрити свій творчий потенціал, реалізувати свої природні дані людина 
може тільки в умовах психологічного комфорту і рівноваги, взаєморозуміння і 
взаємоповаги [1]. 

Не можна не погодитися із позицією О. Іонової, Л. Рибалко, Г. Топчій, що 
тільки в атмосфері дружніх, довірливих стосунків у групі та з викладачем, студент 
здатний розкрити свій потенціал та звернутися до самопізнання і саморозвитку. 

Виділяють такі умови успішної організації саморозвитку майбутніх учителів [3]:  
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1. Усвідомлення студентом цілей, завдань і можливостей свого розвитку 
та саморозвитку. 

2. Спрямованість студентів на творчий саморозвиток особистості у процесі 
навчальної діяльності. 

3. Створення особливої ситуації розвитку − специфічної системи відносин 
педагога і студента, які характеризуються відкритістю та довірою.  

4. Організація поетапної системи умов, спрямованих на формування ціннісного 
відношення до педагогічної діяльності, до процесу самовдосконалення в контексті 
особистісноорієнтовного навчання. 

5. Розробка дидактичних засобів, матеріалів з підготовки до саморозвитку 
майбутніх учителів. 

6. Створення індивідуальних планів творчого саморозвитку студентів 
в контексті суб’єкт-суб’єктних відносин у вищому навчальному закладі.  

7. Облік загально дидактичних та методичних принципів у організації 
саморозвитку майбутніх учителів.  

Загальновідомо, що жоден, навіть висококваліфікований фахівець, не досягне 
бажаного результату в будь-якій діяльності, якщо його зусилля не будуть узгоджені 
з мотиваційною функцією самого процесу цієї діяльності. Це стосується і 
професійного саморозвитку. Більше того, мотиваційні установки майбутніх фахівців 
зазнають впливу нової сучасної ідеології, що розвивається у напрямі формування 
самосвідомості людини, яка сама відповідає за своє життя та кар’єру. Звідси 
випливає готовність формування мотивів розкриття свого інтелектуального, 
творчого потенціалу, прагнення поєднати навчання із особистісним та професійним 
саморозвитком, досягнення успіхів у навчанні, науково-дослідній діяльності та 
бажання стати компетентним фахівцем.  

Отже, на основі аналізу науково-психологічних джерел з досліджуваної 
проблеми доходимо висновку, що професійний саморозвиток майбутнього вчителя 
– це власна активність майбутнього вчителя, яка спрямована на зміну себе, на 
розкриття та збагачення своїх духовних потреб, свого особистого потенціалу, 
творчості в професійному плані.  
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