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ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ  
В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

Анотація. Розглянуто трактування професійної компетентності педагога в науковій рефлексії сучасних 
дослідників. Схарактеризовано процеси самопізнання, самопрезентації та самоосвіти у якості ключових 
форм здійснення професійно-особистісного саморозвитку майбутнього учителя. Враховуючи основополож-
ні принципи компетентісного підходу, обґрунтовано використання методу портфоліо, ведення щоденника 
спостережень, опрацювання фахової літератури, аналіз передового педагогічного досвіду, відвідування 
тренінгів, методичних майстерень з метою цілеспрямованого вдосконалення рівня професіоналізму та 
особистісного становлення майбутніх учителів.
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PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-DEVELOPMENT OF A PROSPECTIVE 
TEACHER THROUGH THE PRISM OF COMPETENCY-BASED APPROACH

Summary. The paper regards various interpretations of a pedagogue’s professional competency through contem-
porary researchers’ reflections. It describes the processes of self-discovery, self-presentation and self-education as 
the kea ways to successful professional and personal self-development of a prospective teacher. Considering the 
foundational principles of the competency-based approach, we attempted to substantiate the use of such methods 
of prospective teachers’ professional growth and personal development as the portfolio method, observational 
journaling, attending teacher development workshops, and analysis of progressive pedagogical experience. 
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Постановка проблеми. Сьогодні освіта 
в Україні перебуває в стані активного ре-

формування та пошуку нових шляхів підготов-
ки фахівців. У Законі «Про освіту» проголошено 
курс на впровадження засадничих принципів 
компетентнісного підходу, що реалізує можли-
вість проектування результату освітнього проце-
су з позиції запитів суспільства та потреб сучас-
ного ринку праці. Зміст освіти, в якій домінувала 
«знаннєва» парадигма, все більше вступає в су-
перечність з умовами динамічності, нестабіль-
ності та неоднозначності сучасного мультикуль-
турного інформаційного суспільства [9].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методологічні аспекти запрова-
дження в освітній процес компетентісного під-
ходу розкрито у наукових роботах вітчизняних 
(О. Савченко, Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Пометун, 
О. Локшина, О. Овчарук, І. Сотніков) та зарубіж-
них (Д. Бріджес, Р. Ворхіс, Р. Харріс, Б. Гобарт, 
І.Зимня, А. Хуторський) науковців. Дослідни-
ки погоджуються, що беззаперечною перевагою 
компетентісного підходу є взаємозв'язок з гума-
нізацією та особистісною орієнтацією освітнього 
процесу, водночас наголошуючи, що реалізація 
компетентнісного підходу потребує підготовле-
ного педагога – цілісної гармонійної особистості, 
яка здатна і прагне не тільки до професійного, 
але й до особистісного зростання, орієнтована на 
саморозвиток і самореалізацію.

Проблематика саморозвитку особистості 
глибоко висвітлена у дослідженнях С. Макси-
менка, Г. Костюка, І. Беха, Г. Балла, С. Рубін-
штейна, В. Маралова, В. Андрєєва, А. Маслоу, 

К. Роджерса, К. Маклиана, Б. Малм, М. Рамена, 
та ін. Професійна діяльність є безперечно однією 
з найважливіших сфер самореалізації людини. 
Задоволеність працею є головним показником 
соціальної адаптації, успішності та продуктив-
ності життя, особливо для молодого фахівця. 
Майбутнього учителя бачать сьогодні наділеним 
такими якостями як пластичність, мобільність, 
неординарність у вирішенні професійних задач, 
здатність швидко оволодівати новими техноло-
гіями і методами навчання, максимально повно 
розкривати свій професійно-особистісний потен-
ціал [8, с. 179]. Тому постійно зростає інтерес на-
уковців до дослідження професійного самороз-
витку та особистісного вдосконалення учителя 
(А. Деркач, З. Курлянд, М. Боритко, Л. Мітіна, 
К. Альбуханова-Славська, Н. Лосєва, М. Костен-
ко, В. Фрицюк, І. Кранощок, В. Ковальчук). 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У науковій психолого-
педагогічній літературі представлено глибоке 
обґрунтування різних аспектів саморозвитку 
особистості, професійного самовдосконалення 
педагога. Проте мало розробленим залишається 
питання органічного взаємозв’язку зазначених 
процесів та їх реалізація з позиції компетентніс-
ного підходу в освітньому дискурсі сучасності. 

Метою нашої статті є розгляд ключових форм 
та методів здійснення професійно-особистісного 
саморозвитку майбутнього учителя в контексті 
компетентісного підходу.

Виклад основного матеріалу. Необхід-
ність професійно-особистісного саморозвитку 
майбутнього учителя визначається сучасними 
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вимогами до його професійної компетентності 
та готовності регулювати свою діяльність у від-
повідь на швидкі суспільні трансформації. Про-
фесійна компетентність педагога визначається 
як єдність теоретичної й практичної готовності 
спеціаліста до здійснення своєї професійної ді-
яльності [11, с. 175]; як комплекс теоретичних 
знань і практичних навичок, що має охоплювати 
гуманістичні й етичні погляди майбутніх фахів-
ців як важливі ціннісні орієнтири їх професійної 
діяльності [5, с. 31]; як сукупність спеціальної, 
та методичної компетентностей у галузі способів 
формування знань, умінь і навичок учнів, психо-
лого-педагогічної компетентності; рефлексії про-
фесійної діяльності [3, с. 56]. 

Більшість науковців (О. Дубасенюк, Н. Нич-
кало, В. Семиченко, О. Пєхота, М. Дяченко, 
А. Маркова, І. Зимня, О. Пометун, Т. Ціпан) роз-
глядають професійну компетентність педагога 
з точки зору проблеми реалізації особистісних 
характеристик вчителя, розвитку його професій-
ної свідомості і рефлексії, динаміки професійного 
самовизначення та обґрунтовують її структурні 
компоненти. А. Маркова, розкриваючи сутність 
професійної компетентності учителя, виділяє 
у складі даного утворення спеціальну, соціаль-
ну, особистісну та індивідуальну компетентнос-
ті, наголошуючи на соціальній відповідальності 
учителя за результати своєї праці та необхідність 
оволодіння прийомами особистісного самовира-
ження і саморозвитку, засобами протистояння 
професійним деформаціям особистості, готов-
ністю до професійного зростання [4, с. 34]. Все 
частіше до обов’язкових компонентів професій-
ної компетентності учителя відносять характе-
ристики активності, пов’язаної із саморозвитком 
особистості, у тому числі автономізаційну компе-
тентність – здатність до саморозвитку, творчості, 
самовизначення, самоосвіти, конкурентоспро-
можності; готовність і потреба навчатися про-
тягом усього життя (Н. Кузьміна, В. Пилипів-
ський, А. Хуторський, В. Цапок, О. Шиян та ін.); 
компетентність саморозвитку – знання про роль 
самоактуалізації та усвідомлення значущості 
особистої причетності до процесу самовдоскона-
лення інших учасників навчальної взаємодії; 
готовність до самоосвіти та самовиховання; спро-
можність до самопізнання, саморефлексії та са-
мовиховання (О. Біла, Т. Гуменникова, Я. Кічук, 
В. Міляєва, Ю. Бреус).

Аналіз наукової періодики за проблематикою 
професійно-особистісного саморозвитку майбут-
нього учителя свідчить про переважно процесу-
альний підхід до визначення сутності даного по-
няття (І. Краснощок, Н. Пилипенко, П. Харченко, 
Л. Павленко, Г. Селевко, Р. Цокур, Д. Чернілев-
ський). Зокрема І. Краснощок, узагальнюючи по-
гляди науковців, визначає професійний самороз-
виток педагога як свідомий, цілеспрямований 
процес підвищення рівня його професійно-педа-
гогічної компетенції, розвитку професійно значу-
щих якостей відповідно до зовнішніх соціальних 
вимог, умов професійної педагогічної діяльності 
і власної програми розвитку. Даний процес ба-
зується на постійному подоланні особистістю 
внутрішніх суперечностей між реальним рівнем 
професіоналізму («Я – реальне») і уявним («Я – 
ідеальне») [2, с. 9].

О. Романовський та М. Канівець справедливо 
зазначають, що «…деякі автори у своїх роботах 
професійно-особистісний саморозвиток обмеж-
ують поняттям «професійний», хоча в зміст цього 
поняття все одно вкладають особистісну складо-
ву. Основна ідея проблеми професійного само-
розвитку – це ідея детермінації розвитку осо-
бистості діяльністю, тому особистість вивчається 
з позицій її відповідності професії й успішності 
діяльності в ній» [10, с. 195].

Цілком поділяємо думку В. Ковальчук сто-
совно професійно-особистісного саморозвитку 
майбутніх учителів. Дослідниця стверджує, що 
професійний розвиток студента невіддільний 
від особистісного, адже в їх основі лежить прин-
цип саморозвитку, який спрямовує особистість до 
творчої самореалізації. Усвідомлення професій-
ної ролі, осмислення можливих професійних кро-
ків та наслідків з них, прогнозування своєї про-
фесійної діяльності та її перспектив, здатність до 
самоконтролю та самовдосконалення утворюють 
вихідну базу розвитку майбутнього професіона-
ла, зокрема вчителя [7, с. 10].

Ключовими змістовими характеристиками 
професійно-особистісного саморозвитку учите-
ля виступають ціннісні орієнтації та особистісні 
смисли, самооцінка, самопрогнозування, здат-
ність ставити перед собою перспективні цілі 
та досягати їх, самоосвіта та постійна робота над 
підвищенням рівня професійної компетентності. 
Саме перелічені види діяльності та особистісні 
детермінанти забезпечують можливість само-
зміни, самовдосконалення та ефективного ви-
конання професійних задач. З цього випливає, 
що професійний саморозвиток здійснюється по-
етапно – від самопізнання до практичної реалі-
зації професійного саморозвитку, що передбачає 
наявність певного рівня самосвідомості та само-
оцінки, сформованої необхідності професійного 
самовдосконалення, розробку індивідуальної 
програми самоорганізації. Практична самореа-
лізація професійного саморозвитку являє собою 
комплексне об’єднання само-процесів – самови-
ховання відповідних рис, саморегуляція, само-
аналіз, самоконтроль та самокорекція [1, с. 60]. 

Процес самопізнання включає самоспосте-
реження, рефлексію, самоаналіз та самооцінку. 
Результати інтегративної роботи у сфері самопіз-
нання, з одного боку, і у сфері емоційно-ціннісно-
го самоставлення – з іншого, поєднуються в осо-
бливе утворення самосвідомості особистості – у її 
самооцінку. Самооцінка виникає на основі уза-
гальнюючої роботи процесів самосвідомості, що 
проходить різні етапи розвитку у ході становлен-
ня самої особистості. Ефективним методом роботи 
в процесі самопізнання виступає метод портфо-
ліо та ведення педагогічного журналу спостере-
жень. Професійне портфоліо – це еволюційна ко-
лекція професійних досягнень, цілей та досвіду. 
Американські дослідники Дж. Річардс і Т. Фарел 
стверджують, що «…ваше портфоліо, представ-
ляє, хто ви, що ви робите, чому ви це робите, де 
ви були, де ви знаходитесь, куди хочете йти, і як 
ви плануєте туди потрапити» [13, с. 98]. Журнал 
спостережень є постійним письмовим описом на-
працювань, роздумів та інших думок про викла-
дання, як правило, у формі записної книжки або 
документу в електронному форматі, який слу-
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жить джерелом самооцінки [12, с. 68]. Крім того, 
як слушно зауважує Е. Мюррей, «ведення особис-
того журналу – це чудовий спосіб встановити цілі 
та відстежувати їх завершення» [12, с. 5].

Робота над самопроектуванням може бути ре-
алізована у вигляді особистісного проекту, що пе-
редбачає: 1) створення «задуму себе», тобто кон-
струювання Я – можливого, Я – бажаного, або ж 
Я – ідеального; 2) створення схеми або сюжету по-
дальшого життя і себе у ньому; 3) реалізацію цього 
задуму шляхом вибудовування бажаної, передба-
чуваної ідеальної історії власного життя або плану, 
за яким втілюватиметься задум, а також констру-
ювання власної ідентичності, адекватної власному 
задуму. Проект базується на соціокультурних зраз-
ках, а також на наявній в особистості концепції 
себе і свого життя, яка, з одного боку, 6 задає зміст 
проекту, з іншого – вибудовує обмеження задуму 
та можливостей його реалізації [7, с. 5].

Рефлексійне ставлення особистості до себе, 
перспективи професійного розвитку в майбутньо-
му відображені у «Я-концепції» педагога. Психо-
лого-педагогічні дослідження свідчать, що саме 
«Я-концепція» обумовлює визначення стійких 
форм професійної поведінки учителя, способів 
педагогічної діяльності, та шляхів їх самоудоско-
налення [9, с. 97]. Цілком погоджуємося із М. Сол-
датенком, що самоосвітній процес у широкому ро-
зумінні – це удосконалення своїх знань та вмінь 
в різних сферах діяльності, в вузькому ж розумін-
ні – удосконалення спеціальних знань та умінь 
в конкретній діяльності. Однією з головних умов 
самоосвітньої діяльності є самоконтроль, а не зо-
внішній контроль [9, с. 95]. Зміст самоосвіти по-
винен відповідати професійному рівню фахів-
ця, його інтересам і нахилам. Приступаючи до 
самоосвіти, необхідно оцінити свої можливості 

щодо удосконалення навчальних умінь, навичок 
та використання різних форм самоосвіти таких як 
опрацювання фахової літератури, аналіз передо-
вого педагогічного досвіду, методичні майстерні, 
відвідування тренінгів тощо.

Висновки і пропозиції. Компетентнісний 
підхід знаменує переорієнтацію домінуючої 
освітньої парадигми з її переважною трансляці-
єю знань і формуванням навичок на створення 
умов для оволодіння комплексом компетентнос-
тей, що забезпечують активну життєву позицію, 
здатність ефективно діяти в швидко мінливих 
умовах сьогодення, готовність ставати суб’єктом 
власного професійно-особистісного зростання 
і самореалізації. На сучасному етапі вчитель 
має володіти такими професійно-педагогічними 
і фаховими вміннями, які були б спрямовані не 
тільки на передачу знань, а й сприяли б форму-
ванню особистості учня як людини нового типу 
з гнучким нестандартним мисленням, зі стійкою 
внутрішньою мотивацією, з умінням самореалі-
зації. Використання компетентностей як провід-
них цільових установок при оцінці якості підго-
товки майбутнього учителя означає істотний зсув 
у бік особистісно орієнтованого навчання, спробу 
реалізувати діяльнісно-практичну та культуро-
логічну складові освіти, забезпечити доцільну 
єдність дії процесів диференціації та інтеграції 
в навчальному процесі ЗВО. Саморозвиток як 
форма розвитку, при якій особистість займає ак-
тивно-творчу позицію по відношенню до власних 
змін, стає в даний час провідним способом ста-
новлення особистості, позначаючи перед педаго-
гічною наукою завдання осягнення його сутнос-
ті, механізмів, умов, засобів здійснення, ключову 
роль серед яких виконують процеси самопізнан-
ня, самоосвіти, самопрогнозування.
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