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імені Михайла Петровича Драгоманова, м. Київ, Україна
Анотація. Входження України в європейський освітній простір,
реформування всіх ланок системи освіти актуалізують проблему професійного
саморозвитку конкурентоспроможного та висококваліфікованого вчителя
початкової школи. Необхідність цих перетворень у професійній підготовці
майбутніх фахівців відображена в Законах України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній
програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національній стратегії розвитку
освіти в Україні до 2021 року, професійному стандарті «Вчитель початкових
класів закладу загальної середньої освіти», Концепції нової української
школи, проекті Концепції розвитку педагогічної освіти та в інших
нормативних документах.
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Постановка проблеми
Потенційні вчителі початкової школи мають володіти уміннями
планувати власний професійний саморозвиток.
Оскільки

з-поміж

найважливіших

сучасних

компетентностей,

задекларованих у Концепції нової української школи, є вміння педагога
навчатися протягом життя, яке трактується як здатність до пошуку та
засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації освітнього
процесу (власного та колективного), виникає закономірна необхідність

готувати майбутніх учителів до застосовування цих вмінь у власній
професійно-педагогічній діяльності.
Аналіз актуальних досліджень
Теоретико-методологічний аналіз наукових джерел зазначеної проблеми
засвідчив той факт, що проблема професійного саморозвитку розглядається з
позиції професійного становлення особистості (В. Андрущенко, В. Бондар, О.
Будник, Н. Дем`яненко, О. Дубасенюк, М. Євтух, І. Зязюн, Н. Киричук, С.
Кузікова, В. Луговий, О. Падалка, І. Підласий, В. Рибалка, В. Семиченко, С.
Сисоєва, Л. Сущенко, Т. Титаренко, В. Чайка, Т. Яценко

та ін.),

цілеспрямованого професійного саморозвитку як базового для характеристики
цілей, змісту, засобів освіти (О. Бондаревська, Л. Вовк, І. Смолюк, І.
Чеснокова, О. Шевнюк та ін.).
Мета статті полягає у визначенні структури та особливостей
професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів.
Виклад основного матеріалу
У Професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу
загальної середньої освіти» вказана основна мета професійної діяльності та
зазначені трудові функції вчителя. Аналізуючи цей державний документ
можемо зазначити, що основною метою діяльності вчителя є організація
навчально-пізнавальної діяльності, виховання та розвитку учнів початкової
школи [2].
Сутнісними компонентами, що відображають специфіку реалізації
професійного саморозвитку майбутнього вчителя, на нашу думку, є:
- самопізнання як інтелектуальне осмислення сутності власних рис та
якостей, особливостей перебігу пізнавальних процесів;
- самовизначення як спрямованість на визначення своїх здібностей,
можливостей, системи цінностей, намірів та прагнень;
- самоорганізація як цілеспрямована регуляція навчально-практичних
дій (самоаналіз, самоконтроль, саморегуляція, самооцінка);

- самовиховання, що полягає в активному ставленні особи до
формування власних професійних, моральних, естетичних знань, умінь,
навичок та виробленні вольових якостей відповідно до обраного суспільством
ідеалу;
- самоактуалізація як прагнення до постійного виявлення й розвитку
особистісних потенційних можливостей та їх реалізації;
- самовдосконалення як процес підвищення рівня власної професійної
компетенції.
До більш виокремлених педагогічних здібностей, які складають основу
професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів, відносять:
- здатність бачити й відчувати, чи розуміє учень досліджуваний матеріал,
установлювати ступінь і характер такого розуміння;
- здатність самостійно підбирати навчальний матеріал, визначати
оптимальні засоби та методи навчання;
- здатність по-різному викладати, доступно пояснювати той самий
матеріал, щоб забезпечити його розуміння та засвоєння всіма учнями;
- здатність будувати навчання з урахуванням індивідуальності учнів;
- здатність правильно будувати урок, удосконалюючи свою викладацьку
майстерність;
- здатність передати свій досвід іншим учителям і вчитись на їхньому
прикладі;
- здатність до самонавчання;
- здатність формувати в учнів потрібну мотивацію та структуру
навчальної діяльності;
- здатність вселяти в людину впевненість, заспокоювати її, стимулювати
до самовдосконалення;
- здатність знаходити потрібний стиль спілкування;
- здатність викликати до себе повагу з боку вихованців, користуватись
неформальним визнанням з їхнього боку.

Комунікативні здібності педагога теж піддаються розвитку. Добрі
результати в їх формуванні дають соціально-психологічний тренінг і тренінг
педагогічних умінь.
У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що метою
державної політики щодо розвитку освіти є створення умов для розвитку
особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України через
формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей,
навичок самостійного наукового пізнання та стимулювання особистісного і
професійного саморозвитку [3]. Отже, професійний саморозвиток майбутніх
учителів
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самопроектувальна
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−
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майбутнього
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вчителя,

спрямована

та
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вдосконалення своєї особистості відповідно до вимог майбутньої професії та
самореалізація себе як особистості в тій соціальній сфері діяльності, яка
визначає майбутню професію. Варто відмітити такий підхід до вивчення
професійного саморозвитку як синергетичний, який є новим напрямом у
наукових

дослідженнях

і

на

основі

якого

досліджуються

закони

самоорганізації та еволюції складних систем будь-якого творення. Основи
професійного саморозвитку закладаються на всіх етапах професійної
підготовки. Важливим етапом трансформації окресленої потреби у стійкі
внутрішні мотиви професійного саморозвитку є готовність до засвоєння
змістово-дидактичного, соціально-комунікативного та інших компонентів
професійного саморозвитку педагога, яка і є основним результатом
професійної підготовки, важливою особистісною характеристикою, що
формується в процесі професійно-педагогічної підготовки у ЗВО.
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень
Отже, беручи до уваги педагогічний аспект дослідження означеної
проблеми, професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів −
це свідома самопізнавальна та самопроектувальна діяльність майбутнього
вчителя, спрямована на вдосконалення своєї особистості відповідно до вимог

майбутньої професії та самореалізація себе як особистості в тій соціальній
сфері діяльності, яка визначає майбутню професію.
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