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АНОТАЦІЯ 

Бєлікова Ю.А. Проектування професійного саморозвитку майбутніх  

майстрів виробничого навчання. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ, 2018. 

 

У дисертації вперше здійснено теоретичний аналіз проблеми цілісності 

педагогічного проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання упроцесі фахової підготовки.  Розв‟язання цієї проблеми 

здійснювалося на міцному методологічному підґрунті: ідеях сучасної філософії 

освіти, філософських положеннях щодо розвитку і саморозвитку особистості: 

аксіологічному, системному, цілісному, синергетичному, компетентнісному, 

проектному і особистісно-діяльнісному підходах.  

За результатами аналізу наукової літератури з обраної проблеми, по-перше, 

було з‟ясовано сутність ключових понять наукового пошуку у філософському, 

психологічному і педагогічному вимірах: саморозвиток, професійний 

саморозвиток, самоосвіта і самовиховання як засоби саморозвитку. Встановлено, 

що ці наукові категорії мають загальну властивість – спрямованість на якісні 

зміни у всіх сферах особистості. По-друге, розкрито тлумачення дослідниками 

категорії цілісності проектування педагогічних процесів і систем. Головними 

ознаками цілісності є гуманістична й інноваційна спрямованість педагогічного 

процесу і системи, адекватність між їх цілями, функціями і такою організацією 

освітнього процесу, яка дозволяє досягти поставленої мети. По-третє, зафіксовано 

активізацію наукового пошуку за тематикою, значущою для формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної 

освіти (проблеми фахової підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання в 
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індустріально-педагогічних технікумах і професійно-педагогічних коледжах ще 

не стали предметом активізації педагогічних досліджень).  

Розглянувши різні теоретичні положення щодо забезпечення професійного 

саморозвитку особистості, було сформульовано визначення цього феномена в 

контексті особистості майбутнього майстра виробничого навчання. Професійний 

саморозвиток майстра виробничого навчання – це неперервний процес 

незворотної позитивної зміни якісних станів сфер особистості як особливої 

системи (духовно-моральної, потребнісно-мотиваційної, когнітивної), результат 

усвідомлення потреби у самоосвіті і самовихованні як засобах оволодіння 

цінностями змісту освіти, набуття студентами таких новоутворень: нові мотиви, 

цілі і інтереси фахового становлення і удосконалення упродовж життя; нові 

професійно важливі знання, способи діяльності, новий досвід соціальної 

комунікації, професійної творчості і самотворчості, що забезпечують якісний рух 

до соціального й особистісно значущого реального, цілісного образу «Я» – 

майстра виробничого навчання. 

          Окреслено комплекс детермінантів цілісного професійного саморозвитку 

майбутнього майстра виробничого навчання: орієнтація процесу навчання на 

формування спрямованості майбутнього майстра виробничого навчання на 

самоактуалізацію та самодетермінацію в майбутній професійній діяльності; 

збагачення змісту навчання системою складників, що орієнтують майбутніх 

фахівців на рефлексію, самопроектування, самонавчання, самоорганізацію, 

саморозвиток у сфері професійно значущих якостей особистості; застосування 

методів, прийомів і технологій навчання, що сприяють набуттю досвіду 

діяльності, яка саморозвиває в особистісно-професійному напрямі; формування у 

майбутнього майстра виробничого навчання вмінь щодо складання власної 

програми професійного саморозвитку на будь-якому етапі його професійної 

діяльності.  

Обґрунтовано структуру  проміжного результату професійного 

саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання: мотиваційно-
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аксіологічний, когнітивно-саморегулювальний, афективно-саморегулювальний і 

рефлексивно-діяльнісний компоненти.  

На засадах компетентісного підходу удосконалено освітньо-кваліфікаційну 

характеристику майстра виробничого навчання. З урахуванням потреби України у 

фахівцях, здатних до виконання на робочому місці професійно-творчих функцій і 

готових до професійного саморозвитку впродовж життя, було запропоновано 

розширити ОКХ майстра виробничого навчання за рахунок таких 

компетентностей: здатність до самоаналізу власної моральної, психічної і 

практичної готовності до професійного саморозвитку; здатність до 

самоформування мотивів професійної самоосвіти у технічний і педагогічній 

сферах; здатність майстрів виробничого навчання до створення на ринку праці 

інноваційного продукту; здатність до адекватної самооцінки рівнів сформованої 

готовності до професійного самовиховання; здатність до проектування завдань-

самозобов‟язань щодо розвитку образу «Я» як майстра виробничого навчання 

самоосвітніми і самовиховними засобами; здатність до самоорганізації і 

самовиховання професійно важливих якостей майстра виробничого навчання; 

здатність до самоорганізації професійної самоосвіти технічного і педагогічного 

спрямування; готовність до самостимулювання власного професійного 

саморозвитку як майбутнього майстра виробничого навчання; готовність до 

довільного самоконтролю процесу професійного саморозвитку впродовж життя.  

 Визначено критерії оцінки рівнів професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, емоційно-

вольовий, операційно-діяльнісний.  

 Схарактеризовано принципи побудови системи  проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання: принцип соціальної 

доцільності професійно-педагогічного саморозвитку як результату професійної 

самоосвіти і самовиховання; принцип відповідності між змістом самоосвіти 

майбутніх майстрів виробничого навчання та запитами ринку праці; принцип 

самоцінності індивідуальної траєкторії професійного становлення та розвитку 

студента засобами самоосвіти і самовиховання; принцип усвідомленого 
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оволодіння майбутнім майстром виробничого навчання теорією і методикою 

самоосвіти і самовиховання; принцип неперервності психолого-педагогічної 

підтримки процесу самоуправління студентом власним професійним 

саморозвитком; принцип створення сприятливого психологічного клімату у 

процесі співпраці всіх суб‟єктів професійного розвитку. 

Визначено алгоритм побудови системи проектування професійного 

саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання: сформувати у 

майбутніх майстрів виробничого навчання мотиви професійного саморозвитку; 

створити план забезпечення професійного саморозвитку студентів (цільові 

орієнтири, організаційні заходи з визначенням кола учасників проекту, 

відповідальних за нього, очікуваний результат); створити умови для професійної 

самоосвіти і самовиховання як чинників саморозвитку майбутніх майстрів 

сучасними засобами (включення у програму фахової підготовки відповідних 

спецкурсів, внесення змін до навчальних планів і навчальних програм дисциплін, 

проведення професійних конкурсів, олімпіад, екскурсій); стимулювати 

професійний саморозвиток студентів (нагородження, подяка, визначення, 

підвищення якості та результатів навчання, моделювання цільових орієнтирів та 

векторів професійного саморозвитку); здійснити контроль за результатами 

впровадження системи професійного саморозвитку; оцінити результати. 

Теоретично обґрунтовано систему проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання, що є цілісною 

сукупністю таких взаємопов‟язаних компонентів: ціннісно-цільового, змістового, 

технолого-методичного,  оцінно-результативного. Розроблена система 

характеризується такими цілісними властивостями: 1) відповідностю потребам 

національної фахової передвищої  освіти у реформуванні; 2) 

культурозорієнтованістю (насамперед на цінності професійно-педагогічної 

культури і культури забезпечення розвитку особистісних і професійних якостей 

засобами самоосвіти і самовиховання); 3) наявністю зв‟язків із зовнішнім 

середовищем (передусім із освітним середовищем професійно-технічних закладів 
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освіти); 4) нелінійним характером, як результат, здатністю до самоорганізації на 

всіх етапах функціонування. 

Визначено умови ефективного функціонування спроектованої системи: 

встановлення зв‟язків між усіма компонентами педагогічної системи, складовими 

якої є: викладачі і студенти, єдність професійних стандартів, навчальних планів та 

структурно-логічних схем щодо засвоєння навчальних дисциплін; організація 

процесу навчання на особистісно-орієнтованій основі; внутрішня єдність 

складових фахової підготовки  – професійного навчання, професійних самоосвіти 

і самовиховання з урахуванням моральних і  культурних цінностей суспільства, 

тенденцій на ринку праці; відповідність між цілями професійної освіти майбутніх 

майстрів виробничого навчання та можливостями їхньої майбутньої професійної 

самореалізації. 

Ефективність розробленої системи перевірялася у процесі організації 

педагогічного експерименту в контрольній (98 осіб) і експериментальній (104 

особи) групах, що здійснювався на основі розробленої програми. Основою 

експерименту був спецкурс: «Основи професійного саморозвитку». Методичне 

забезпечення експериментальної роботи складали: 1) тренінгові заняття «Життєві 

перспективи та професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого 

навчання», майстер-класи  для педагогів – учасників експерименту: «Складові 

ефективного заняття»; «Мотивація роботи студентів на лекційних заняттях» та ін.; 

2) система методів: формування мотивів активності студентів у професійно-

педагогічному саморозвитку; методи організації професійно-педагогічного 

саморозвитку; методи стимулювання інтересу до професійного саморозвитку, 

відповідальності за його результати; активності в оволодінні цінностями майстра 

виробничого навчання; методи оцінки здатності до професійно-педагогічного 

саморозвитку. 

Результати експерименту засвідчили, що розроблена система професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання є ефективною за усіма 

критеріями: мотиваційно-ціннісним, когнітивним, емоційно-вольовим і  

операційно-діяльнісним. Наукова новизна і теоретичне значення результатів 
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дослідження полягають в тому, що: вперше розроблено систему проектування 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання, 

структурними компонентами якої є ціннісно-цільовий, змістовий, технолого-

методичний, оцінно-результативний; визначено принципи її побудови (соціальної 

доцільності професійного саморозвитку як результату професійної самоосвіти і 

самовиховання; самоцінності індивідуальної траєкторії професійного становлення 

та розвитку студента засобами самоосвіти і самовиховання; відповідності між 

змістом самоосвіти майбутніх майстрів виробничого навчання та запитами ринку 

праці; забезпечення потреб особистості майбутнього майстра виробничого 

навчання в оволодінні теорією і методикою професійного самовиховання; 

неперервності психолого-педагогічної підтримки процесу самоуправління 

студентом власним професійним саморозвитком тощо); обґрунтовано умови 

організації самоосвіти і самовиховання студентів як чинників їхньої 

саморозвивальної діяльності; удосконалено методи і форми мотивації, організації 

і стимулювання активності майбутніх майстрів виробничого навчання у 

професійно-педагогічному зростанні; визначено структуру проміжного результату 

професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання 

(мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-саморегулювальний, афективно-

саморегулювальний і рефлексивно-діяльнісний компоненти); уточнено зміст 

ключових понять дослідження, а саме: «професійний саморозвиток особистості 

майстра виробничого навчання», «умови професійного самовиховання», 

«здатність майбутнього фахівця до рефлексії та саморозвитку», «рівень 

професійного саморозвитку», «мотивація професійного зростання», 

«стимулювання професійного саморозвитку особистості»; подальшого розвитку 

набули наукові уявлення про професійні компетентності як цільові орієнтири 

професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання,  

Практичне значення дослідження полягає в розробленні навчально-

методичного забезпечення професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання, що містить: навчальну програму спецкурсу «Основи 

професійного саморозвитку», методичні рекомендації щодо проведення 
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тренінгових занять: «Життєві перспективи та професійний саморозвиток 

майбутнього майстра виробничого навчання»; завдання для проведення майстер-

класів з проблем розвивальної діяльності студентів; комплекс методів і прийомів 

педагогічного супроводу професійного саморозвитку студентів, важливих для 

забезпечення його мотивації, організації і стимулювання. Результати і висновки 

роботи можуть бути використані працівниками системи вищої, професійної 

(професійно-технічної) освіти України, викладачами педагогічних коледжів та 

індустріально-педагогічних технікумів, науковцями, студентами закладів вищої 

освіти, слухачами інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення 

кваліфікації. 

Ключові слова:  професійний саморозвиток, майстри виробничого навчання, 

професійний саморозвиток майбутніх майстрів виробничого навчання, система 

проектування професійного саморозвитку, професійна (професійно-технічна) 

освіта. 
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SUMMARY 

 

Belikova Yu.A. Design of professional self-development of future masters of 

industrial training. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty 

13.00.04. – «Theory and Methodology of Professional Education». – Ivan Ziaziun 

Institute of  Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

In the dissertation for the first time the theoretical analysis of the problem of 

integrity of pedagogical design of professional self-development of future masters of 

industrial training is carried out.  The solution of this problem was carried out on a solid 

methodological Foundation: the ideas of modern philosophy of education, philosophical 

positions on the development and self-development of personality: axiological, 

systemic, holistic, synergetic, competence, project and personal-activity approaches.  

Based on the analysis of scientific literature on the selected problem, firstly, it 

was found out the essence of the key concepts of scientific research in the philosophical, 

psychological and pedagogical dimensions-self – development, professional self-

development, self-education and self-education as a means of self-development. It is 
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established that all these scientific categories have a common property-focus on 

qualitative changes in all spheres of personality. Secondly, the interpretation of the 

category of integrity of pedagogical processes and systems design by researchers is 

revealed. The main features of integrity are the humanistic innovative orientation of the 

pedagogical process and system, the adequacy between their goals, functions and 

organization of the educational process, which allows to achieve all the goals. Thirdly, 

the activation of scientific search on the subject, significant for the formation of 

professional competence of future specialists in the institutions of vocational education 

(problems of professional training of future masters of industrial training in industrial 

and pedagogical colleges and vocational pedagogical colleges have not yet become the 

subject of activation of pedagogical research).  

Having considered various theoretical positions on providing professional self-

development of the personality, the definition of this phenomenon in the context of the 

personality of the future master of industrial training was formulated. Professional self-

development of the master of industrial training is a continuous process of irreversible 

positive change of qualitative States of his spheres of personality as a special system 

(spiritual-moral, need-motivational, cognitive), the result of awareness of the need for 

self-education and self-education as a means of mastering the values of the content of 

education, the acquisition of such new formations as new motives, goals and interests of 

professional formation and improvement during life; new professionally-important 

knowledge, ways of activity, new experience of social communication, professional 

creativity and self - creativity, providing qualitative movement to social and personally 

significant real, integral image of " I " - the master of industrial training. 

The complex of determinants of integral professional self-development of the 

future master of industrial training is outlined: orientation of process of training on 

formation of orientation of the future master of industrial training on self-actualization 

and self-determination in future professional activity; enrichment of the contents of 

training by system of the components orienting future masters of industrial training on 

reflection, self-projecting, self-training, self-organization, self-development in the field 

of professionally significant qualities of the personality; the use of methods, techniques 
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and technologies of training, contributing to the acquisition of experience, which is self-

developing in the personal and professional direction; the formation of the future master 

of industrial training skills to develop their own programs of professional self-

development at any stage of his professional activity. 

The structure of the intermediate result of professional self-development of the 

future master of industrial training is substantiated: motivational-axiological, cognitive-

self-regulating, affective-self-regulating and reflexive-activity components.  

On the basis of competent approach the educational and qualification 

characteristic of the master of industrial training is improved. Taking into account the 

needs of Ukraine in specialists capable of performing professional and creative 

functions in the workplace and ready for professional self-development throughout life, 

it was proposed to expand the OKH masters of industrial training through the following 

competencies: the ability to self-analysis of their own moral, mental and practical 

readiness for professional self-development; the ability to self-formation of motives of 

professional self-education in the technical and pedagogical spheres; the ability to create 

in the labour market trainers of an innovative product; the ability to adequate self-

generated levels of readiness for professional self-education; the ability to design task-

Samsonov commitments for the development of "self-image" as the master of inservice 

training smootly and slowikowski means; ability for self-organization and self-

development of professionally important qualities of master teachers; ability to self-

organize professional self-education of technical and pedagogical direction; readiness 

for self-motivation of own professional self-development as a future master of industrial 

training; readiness for arbitrary self-control of the process of professional self-

development during life.  

The criteria for assessing the levels of professional self-development of future 

masters of industrial training: motivational-value, cognitive, emotional-volitional, 

operational-activity.  

The principles of construction of system of design of professional self-

development of future masters of industrial training are described: the principle of 

social expediency of professional and pedagogical self-development as result of 
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professional self-education and self-education; the principle of compliance between the 

content of self-education of future masters of industrial training and demands of the 

labor market; the principle of self-value of individual trajectory of professional 

formation and development of the student by means of self-education and self-

education; the principle of conscious mastery of the future master of industrial training, 

theory and methodology of self-education and self-education; the principle of continuity 

of psychological and pedagogical support of the process of self-student's own 

professional self-development; the principle of creating a favorable psychological 

climate in the process of cooperation of all subjects of professional development. 

The algorithm of construction of system of design of professional self-

development of the future master of industrial training is defined: to form at future 

masters of industrial training motives of professional self-development; to create the 

plan of ensuring professional self-development of students (target reference points, 

organizational actions for definition of a circle of the participants of the project 

responsible for it, etc., expected result); to create conditions for professional self-

education and self-education as factors of self-development of future masters by modern 

means (inclusion in the program of professional training of the corresponding special 

courses, modification of curricula and curricula of disciplines, carrying out professional 

competitions, competitions, excursions); to stimulate professional self-development of 

students (rewarding, gratitude, definition, improvement of quality and results of 

training, modeling of targets and vectors of professional self-development); to monitor 

the results of the implementation of the system of professional self-development; 

evaluate the results.  

The system of design of professional self-development of future masters of 

industrial training is theoretically justified, which is a complete set of the following 

interrelated components: value-target, meaningful, technological-methodical, 

evaluative-effective. The developed system is characterized by such holistic properties: 

1) compliance with the needs of national vocational education in the reform; 2) cultural 

orientation (primarily on the values of professional and pedagogical culture and culture 

to ensure the development of personal and professional qualities by means of self-
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education and self-education); 3) the presence of links with the external environment 

(primarily with the educational environment of vocational education institutions); 4) 

non-linear nature and, as a result, the ability to self-organization at all stages of 

operation. 

The conditions for the effective functioning of the designed system are 

determined: the establishment of links between all components of the pedagogical 

system, the components of which are: teachers and students, the unity of professional 

standards, curricula and structural and logical schemes for the assimilation of academic 

disciplines; the organization of the learning process on a personality-oriented basis; the 

internal unity of the components of professional training (vocational training, 

professional self-education and self-education taking into account the moral and cultural 

values of society, trends in the labor market; correspondence between the purposes of 

professional education of future masters of industrial training and possibilities of their 

future professional self-realization. 

The effectiveness of the developed system was tested in the process of organizing 

a pedagogical experiment in the control (98 people) and experimental (104 people) 

groups. It was carried out on the basis of the developed program. The basis of the 

experiment was a special course: "Fundamentals of professional self-development of 

future masters of industrial training." Methodological support of experimental work 

was: 1) training sessions "life prospects and professional self-development of the future 

master of industrial training", master classes for teachers-participants of the experiment: 

"Components of effective training»; "Motivation of students ' work at lectures", etc..; 2) 

system of methods: formation of motives of students ' activity in professional and 

pedagogical self-development; methods of organization of professional and pedagogical 

self-development; methods of stimulating interest in professional self-development, 

responsibility for its results; activity in mastering the values of the master of industrial 

training; methods of assessing the ability to professional and pedagogical self-

development. 

The results of the experiment showed that the developed system of professional 

self-development of future masters of industrial training is effective in all criteria: 
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motivational-value, cognitive, emotional-volitional and operational-activity. The 

scientific novelty and theoretical significance of the research results are that: for the first 

time a system of designing professional self-development of future masters of industrial 

training, the structural components of which are value-target, meaningful, 

technological-methodical, evaluative-effective; the principles of its construction (social 

expediency of professional self-development as a result of professional self-education 

and self-education; self-value of individual trajectory of professional formation and 

development of the student by means of self-education and self-education) were 

developed.; the correspondence between the content of self-education of future masters 

of industrial training and the demands of the labor market; ensuring the needs of the 

personality of the future master of industrial training in mastering the theory and 

methodology of professional self-education; continuity of psychological and 

pedagogical support of the process of self-government by the student's own professional 

self-development, and the like); justified conditions for the organization of self-

education and self-education of students as factors of their self-development; the 

methods and forms of motivation, organization and stimulation of activity of future 

masters of industrial training in professional and pedagogical growth are improved; the 

structure of the intermediate result of professional self-development of the future master 

of industrial training is determined (motivational-axiological, cognitive-self-regulating, 

affective-self-regulating and reflexive-activity components); the content of the key 

concepts of the study, namely: "professional self-development of the personality of the 

master of industrial training", "conditions of professional self-education", "the ability of 

the future specialist to reflection and self-development", "the level of professional self-

development", "motivation of professional growth", "stimulation of professional self-

development of the individual"; further development acquired scientific ideas about 

professional competence as targets of professional self-development of the future master 

of industrial training,  

The practical value of the study is to develop educational and methodological 

support for professional self-development of future masters of industrial training, 

containing: the curriculum of the special course "Fundamentals of professional self-



17 
 

 
 

development", guidelines for training sessions: "life prospects and professional self-

development of the future master of industrial training"; tasks for master classes on the 

problems of developing activities of students; a set of methods and techniques of 

pedagogical support of professional self-development of students, important to ensure 

its motivation, organization and stimulation. The results and conclusions of the work 

can be used by employees of higher, professional (vocational) education in Ukraine, 

teachers of pedagogical colleges and industrial-pedagogical technical schools, scientists, 

students of higher educational institutions, students of post-graduate education 

institutions and advanced training courses. 

Keywords: professional self-development, masters of industrial training, 

professional self-development of future masters of industrial training, system of design 

of professional self-development, professional (vocational) education. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сучасний стан розвитку українського 

суспільства висуває нові вимоги до фахової підготовки педагогічних кадрів для 

професійної (професійно-технічної) освіти. Особливої значущості набувають 

питання підвищення рівня їх професійної компетентності, 

конкурентоспроможності, формування педагога нової генерації, здатного до 

самовдосконалення у професійному розвитку. За цих умов актуалізується пошук 

інноваційних підходів до підготовки педагогічних працівників професійно-

технічних освітніх закладів, зокрема майстрів виробничого навчання. 

В Україні підготовку педагогічних кадрів для професійної (професійно-

технічної) освіти здійснює мережа закладів освіти, зокрема: Українська 

інженерно-педагогічна академія, Київський професійно-педагогічний коледж 

імені Антона Макаренка, Харківський державний професійно-педагогічний 

коледж імені В.І. Вернадського, Професійно-педагогічний коледж Глухівського 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, Рубіжанський 

індустріально-педагогічний технікум, Індустріально-педагогічний технікум 

Конотопського інституту Сумського державного університету, Коломийський 

індустріально-педагогічний технікум. 

Вихідні концептуальні положення щодо підготовки таких фахівців 

відображено у законодавчих та нормативно-правових документах: Законах 

України «Про вищу освіту» (2014),«Про професійно-технічну освіту» (1998),«Про 

освіту» (2017), «Про професійний розвиток працівників» (2012); Указі Президента 

України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року» (2013); Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» (2011); Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» (2015); Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в 

Україні (2004) тощо. У цих документах наголошується на важливості вирішення 

соціально значущих завдань щодо оновлення змісту, форм, технологій здійснення 

професійної підготовки майбутнього педагога, зокрема майстра виробничого 

навчання, підкреслюється значущість його професійного саморозвитку. 
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Водночас досягнення належного рівня готовності до професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання гальмується низьким 

рівнем їх мотивації до навчання, недостатнім ресурсним забезпеченням 

ефективної організації й стимулювання самоосвіти і самовиховання як провідних 

засобів саморозвитку. 

Вищеозначене зумовлює потребу у переосмисленні проблеми професійної 

підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання, актуалізує соціальну 

доцільність професійного саморозвитку як результату професійної самоосвіти і 

самовиховання, створення індивідуальної траєкторії професійного становлення 

майбутнього фахівця.  

Проблема формування особистості майстра виробничого навчання знайшла 

відображення в наукових працях учених, зокрема: концептуальні засади розвитку 

неперервної професійної освіти (Л. Лук‟янова, Н. Ничкало, В. Радкевич, 

Л. Сушенцева, О. Щербак та ін.); особливості підготовки майстрів виробничого 

навчання (Л. Комісарова, Г. Омельченко, Н. Самойленко, З. Туряниця та ін.); 

теоретичні засади проектування змісту освіти та впровадження інноваційних 

технологій професійного навчання (М. Артюшина, В. Болотов, П. Лузан, 

М. Михнюк, Г. Романова та ін.); формування компетентності керівників 

професійно-технічних освітніх закладів (Л. Петренко, О. Гуменний та ін.); 

підготовка фахівців у контексті компетентнісного підходу в системі професійно-

технічної освіти (М. Ткаченко, О. Глущенко, О. Заіка, Т. Пятничук, А. Кононенко 

та ін.); теоретико-методичні основи професійного саморозвитку педагога 

(О. Анісімов, Н. Кузьміна, В. Маралов, М. Нечаєв, О. Пехота, В. Семиченко, 

В. Сластьонін, В. Слободчиков, Р. Хмелюк та ін.). 

Досвід професійної підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання 

свідчить, що недостатньо дослідженою є проблема проектування їхнього 

професійного саморозвитку, що зумовлює необхідність розв‟язання 

суперечностей, що мають місце у професійній підготовці майстрів виробничого 

навчання, зокрема між: 
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- зрослими вимогами суспільства до професійної підготовки майстрів 

виробничого навчання і недостатнім рівнем її якості у закладах вищої освіти; 

- потребою закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

кваліфікованих майстрах виробничого навчання, здатних до професійного 

саморозвитку впродовж життя, і низьким рівнем усвідомленості ними потреби в 

проектуванні цього процесу; 

- необхідністю формування готовності майбутніх майстрів виробничого 

навчання до проектування і здійснення професійного саморозвитку та 

недостатнім рівнем значущої для цього їхньої теоретичної й методичної 

компетентності; 

- сучасними вимогами до науково-методичного забезпечення проектування 

професійного саморозвитку майстрів виробничого навчання і недостатнім 

ступенем його розробленості на практиці.  

Результати аналізу обраної проблеми, її соціальне значення, недостатній 

рівень теоретичної і практичної розробленості та виявлені суперечності зумовили 

вибір теми дисертаційної роботи «Проектування професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) за темою «Управління освітнім 

середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників» (РК 

№ 0117U006014). 

Тему дослідження затверджено вченою радою Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (протокол № 12 від 28 грудня 2012 року) та 

узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень 

з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 26 лютого 

2013 року). 

Об'єкт дослідження: педагогічне проектування, організація і 

стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 
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навчання у професійно-педагогічних коледжах та індустріально-педагогічних 

технікумах. 

Предмет дослідження: система проектування професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити систему проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання. 

Гіпотеза дослідження. Ефективність проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання підвищиться за умов 

розроблення і реалізації системи проектування професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання як цілісної сукупності особистісно 

зорієнтованих взаємопов‟язаних компонентів (ціннісно-цільового, змістового, 

технолого-методичного, оцінно-результативного), що відповідає об‟єктивній 

потребі національної професійної (професійно-технічної) освіти в неперервному 

поступі й забезпечує розроблення і виконання майбутніми фахівцями власних 

проектів професійного становлення і саморозвитку засобами самоосвіти і 

самовиховання.  

Для досягнення поставленої мети і перевірки сформульованої гіпотези 

поставлено такі завдання дослідження: 

1. На основі аналізу філософської й психолого-педагогічної літератури 

схарактеризувати ступінь дослідженості обраної проблеми. 

2. Розкрити сутність, структуру та виявити особливості професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. 

3. Обґрунтувати принципи побудови системи проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. 

4. Теоретично обґрунтувати систему проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. 

5. Перевірити ефективність системи проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання у ході організації 

дослідно-експериментальної роботи.  
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Концепція дослідження ґрунтується на положенні про те, що потреби 

суспільства зумовлюють перетворення професійно-педагогічних коледжів й 

індустріально-педагогічних технікумів в особистісно і професійно-розвивальні 

середовища, які сприятимуть професійному саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання. Проектування професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання розглядається як цілеспрямований процес, що 

охоплює сукупність взаємопов‟язаних конструктів: методологічного 

(використання аксіологічного, системного, цілісного, проектного, 

компетентнісного, особистісно-діяльнісного підходів з метою розроблення і 

реалізації проектів професійного саморозвитку студентів); теоретичного 

(оволодіння теорією і технологією організації професійної самоосвіти і 

самовиховання як основних засобів професійного саморозвитку та 

концептуальними положеннями психології особистості); методичного 

(опанування методикою організації професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання засобами самоосвіти і самовиховання).  

Методологічною основою дослідження є: фундаментальні ідеї сучасної 

філософії освіти; філософські положення щодо феномену розвитку і саморозвитку 

особистості, взаємозв‟язку та взаємозумовленості явищ і процесів навколишнього 

світу; аксіологічний, системний, цілісний, синергетичний, компетентнісний, 

проектний, особистісно-діяльнісний підходи до проектування професійного 

саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання. 

Теоретичну основу дослідження становлять: теорії особистісно 

орієнтованого навчання і виховання (Г. Балл, І. Бех, Є. Зеєр, О. Савченко, 

В. Рибалка, О. Пєхота, М. Чобітько та ін.); концептуальні психологічні положення 

щодо розвитку та саморозвитку особистості (К. Абульханова-Славська, 

Б. Ананьєв, В. Андрєєв, О. Асмолов, К. Вазіна,О. Газман, Л. Куликова, Е. Еріксон, 

А. Маслоу, А. Меренков, В. Рибалка, Г. Селевко, В. Слободчиков та ін.); 

положення щодо професійно-педагогічного саморозвитку (О. Бабошина, 

Є. Бондаревська, О. Біла, Г. Звенигородська, М. Костенко, С. Кульневич, 

М. Солдатенко, Н. Сидорчук, О. Хімченко, Т. Шестакова та ін.); технології і 
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методики формування особистості інженера-педагога (Н. Брюханова, І. Васильев, 

О. Коваленко, Н. Костриця,Л. Пуховська, О. Щербак, О. Шагаєва та ін.); 

педагогічного проектування (І. Єрмакова, Л. Забродська, Н. Кошелєва 

О. Онопрієнко, М. Романовська, Г. Сазоненкота ін.); теоретичні положення щодо 

розвитку професійної компетентності і культури майстрів виробничого навчання 

(Л. Комісарова, Г. Омельченко, Н. Самойленко, О. Юртаєва та ін.); положення 

щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців у професійно-

технічних закладах освіти (О. Глущенко, А. Кононенко, О. Паржницький, 

Н. Розіна, О. Мацейко, М. Ткаченко та ін.), коледжах і технікумах (Н. Креденець, 

І. Радзієвська, Д. Костюк та ін.); теорія професійної самоосвіти і самовиховання 

(О. Діденко, С. Єлканов, О. Кучерявий, Л. Рувинський та ін.). 

Для розв‟язання визначених завдань використано комплекс 

взаємодоповнюючих методів: теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення – з метою 

з‟ясування стану та рівня розробленості досліджуваної проблеми; порівняння, 

зіставлення – для вивчення підходів до розв‟язання цієї проблеми, визначення 

напрямів наукового пошуку та обґрунтування поняттєво-категорійного апарату; 

проектування – для розроблення системи проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання тощо; емпіричні: бесіди, 

спостереження за освітнім процесом, опитування, інтерв‟ювання, тестування, 

анкетування; педагогічний (констатувальний, формувальний) експеримент для 

здійснення діагностики та перевірки ефективності системи проектування 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання; 

статистичні: методи обробки для кількісного та якісного аналізу результатів 

дослідно-експериментальної роботи (методи визначення обсягу дослідницької 

вибірки, частотний аналіз, критерій χ2 Пірсона тощо). 

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2012–

2018 pp. та охоплювало чотири етапи. 

На першому (теоретико-аналітичному) етапі (2012 p.) було здійснено 

моніторинг стану фахової підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання 

та їх готовності до професійного саморозвитку; теоретичний аналіз наукової 
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літератури з обраної проблеми; розроблення поняттєво-категорійного апарату 

дослідження.  

На другому (теоретико-пошуковому) етапі (2012–2013 pp.) визначено 

методологічні засади підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання до 

безперервного професійного саморозвитку; здійснено теоретико-методологічне 

обґрунтування системи проектування професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання; розроблено методики організації і проведення 

експериментального пошуку, критерії і показників рівнів професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання; спроектовано програми 

констатувального і формувального етапів експерименту. 

На третьому (дослідно-експериментальному) етапі (2013–2017 pp.) 

забезпечено організацію і проведення констатувального та формувального етапів 

педагогічного експерименту; на основі аналізу його проміжних результатів 

здійснено корекцію розробленого науково-методичного забезпечення, оцінено та 

систематизовано результати експерименту на його контрольному етапі, які 

порівнювалися з прогнозованими. 

На четвертому (підсумково-узагальнювальному) етапі (2017–2018 pp.) 

узагальнено одержані дані, сформульовано загальні висновки; визначено 

перспективи подальшого розв‟язання окресленої проблеми; оформлено матеріали 

дисертаційного дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

здійснювалася на базі Донецького індустріально-педагогічного технікуму; 

Української інженерно-педагогічної академії; Приазовського державного 

технічного університету; Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму, 

Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського 

державного університету. На різних етапах дослідження в експерименті взяли 

участь 204 студента, 20 викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження 

полягають в тому, що: вперше розроблено систему проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання, структурними 
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компонентами якої є ціннісно-цільовий, змістовий, технолого-методичний, 

оцінно-результативний; визначено принципи її побудови (соціальної доцільності 

професійного саморозвитку як результату професійної самоосвіти і 

самовиховання; самоцінності індивідуальної траєкторії професійного становлення 

та розвитку студента засобами самоосвіти і самовиховання; відповідності між 

змістом самоосвіти майбутніх майстрів виробничого навчання та запитами ринку 

праці; забезпечення потреб особистості майбутнього майстра виробничого 

навчання в оволодінні теорією і методикою професійного самовиховання; 

неперервності психолого-педагогічної підтримки процесу самоуправління 

студентом власним професійним саморозвитком тощо); обґрунтовано умови 

організації самоосвіти і самовиховання студентів як чинників їхньої 

саморозвивальної діяльності; удосконалено методи і форми мотивації, організації 

і стимулювання активності майбутніх майстрів виробничого навчання у 

професійно-педагогічному зростанні; визначено структуру проміжного результату 

професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання 

(мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-саморегулювальний, афективно-

саморегулювальний і рефлексивно-діяльнісний компоненти); уточнено зміст 

ключових понять дослідження, а саме: «професійний саморозвиток особистості 

майстра виробничого навчання», «умови професійного самовиховання», 

«здатність майбутнього фахівця до рефлексії та саморозвитку», «рівень 

професійного саморозвитку», «мотивація професійного зростання», 

«стимулювання професійного саморозвитку особистості»; подальшого розвитку 

набули наукові уявлення про професійні компетентності як цільові орієнтири 

професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання,  

Практичне значення дослідження полягає в розробленні навчально-

методичного забезпечення професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання, що містить: навчальну програму спецкурсу «Основи 

професійного саморозвитку», методичні рекомендації щодо проведення 

тренінгових занять: «Життєві перспективи та професійний саморозвиток 

майбутнього майстра виробничого навчання»; завдання для проведення майстер-
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класів з проблем розвивальної діяльності студентів; комплекс методів і прийомів 

педагогічного супроводу професійного саморозвитку студентів, важливих для 

забезпечення його мотивації, організації і стимулювання. Результати і висновки 

роботи можуть бути використані працівниками системи вищої, професійної 

(професійно-технічної) освіти України, викладачами педагогічних коледжів та 

індустріально-педагогічних технікумів, науковцями, студентами закладів вищої 

освіти, слухачами інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення 

кваліфікації.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес: 

Донецького індустріально-педагогічного технікуму (довідка № 303 від 

30.06.2014 р.); Української інженерно-педагогічної академії (довідка № 106-04-

134 від 16.11.2017 р.); Приазовського державного технічного університету 

(довідка № 76/ 66-531 від 20.11.2017 р.).  

Апробація результатів дослідження Матеріали і результати дослідження 

пройшли апробацію на науково-практичних конференціях різного рівня: 

міжнародних – «Шляхи впровадження інноваційних технологій у підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців ПТО» (Донецьк, 2007), 

«Практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі» (Донецьк, 2012), 

«Конструктивное обучение в образовательной системе школа – вуз. Проблемы и 

решения» (Новосибірськ, 2014), «Організація самостійної роботи студентів у 

контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» (Донецьк, 2014), 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, 

2015), «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця» (Харків, 

2017); всеукраїнських – «Формування професіоналізму майбутнього фахівця в 

галузі економіки: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Луганськ, 2009), 

«Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (Запоріжжя, 

2013), «Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку» (Донецьк, 

2014), «35 років на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців: 

історія, сучасність, перспективи» (Донецьк, 2014), «Управління інноваційним 

розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ» 
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(Чернівці, 2014), «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи» (Дрогобич, 2015), «Наука та інновації» (Київ, 2017). Основні 

результати та положення дослідження обговорювалися на кафедрі педагогіки та 

управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса, 

на методичних та педагогічних радах Донецького індустріально-педагогічного 

технікуму. Автором організовано та проведено на базі Донецького індустріально-

педагогічного технікуму: педагогічний подіум «Сучасні технології фахової 

підготовки майстра виробничого навчання » (Донецьк, 2013); науково-

методичний семінар «Активізація потреби студента у професійному 

самозростанні» (Донецьк 2014); засідання круглого столу «Аксіологічні засади 

підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання» (Донецьк, 2014). 

Публікації. Основні результати дослідження за темою дисертації 

висвітлено в 17 публікаціях, з-поміж них: 6 статей у наукових фахових виданнях 

України (зокрема 2 – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних 

баз); 11 публікацій у збірниках наукових праць та матеріалів науково-практичних 

конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (300 

найменувань, з них – 15 англійською мовою) та додатків на 55 сторінках. 

Дисертацію ілюстровано 25 таблицями на 20 сторінках і 9 рисунками на 9 

сторінках. Загальний обсяг роботи – 275 сторінок, з яких основного тексту – 220 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

У розділі 1 розглядається зміст і структура професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання з позиції філософського, 

педагогічного, психологічного знання. Проаналізовано підходи до визначення 

професійного саморозвитку: системного, цілісного, синергетичного, 

культурологічного, компетентнісного, аксіологічного, проектного, особистісно-

діяльнісного. На засадах компетентнісного підходу обґрунтовані основи 

проектування системи професійного саморозвитку майстрів виробничого 

навчання 

 

 

1.1. Професійний саморозвиток як предмет наукових досліджень 

 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку країни потребує від 

громадян активної життєвої позиції, професійної мобільності, здатності 

самовдосконалюватися у професії згідно з вимогами розвитку суспільства, науки, 

нових технологій. Важливу роль завжди виконує кваліфікаційний робітник, який є 

безпосереднім учасником виробництва товарів, послуг. Система професійно-

технічної освіти України має навчальні заклади, метою яких є підготувка робочих 

кадрів з відповідним кваліфікаційним рівнем. 

Підготовку майбутніх майстрів виробничого навчання для професійно-

технічної освіти в Україні здійснює мережа вищих навчальних закладів: 

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), професійно-педагогічний 

коледж ім. А.С. Макаренка (м. Київ), професійно-педагогічний коледж ім. В.І. 

Вернадського (м.Харків), професійно-педагогічний коледж Глухівського 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, а також індустріально-

педагогічні технікуми (в містах Рубіжне, Конотоп, Коломия), в окремих філіях чи 
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факультетах інших ЗВО. У сучасних умовах найважливішим завданням цих 

закладів є підготовка кваліфікованих майстрів виробничого навчання, здатних до 

професійної діяльності на високому рівні. Тому важливим є здійснення 

проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання у процесі фахового становлення. З метою з‟ясування структури їх 

професійного саморозвитку необхідно визначити сутність таких понять: 

«майстер виробничого навчання»,  «розвиток», «саморозвиток», «професійний 

саморозвиток», «професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого 

навчання». 

Основним організатором процесів навчання і виховання у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти є майстер виробничого навчання.  У 

Законі України "Про професійно-технічну освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98-

ВР. (в редакції від 11.09.2003 р.) йдеться, що майстром виробничого навчання в 

установах можуть бути особи, які мають відповідну професійно-педагогічну 

освіту, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки 

педагогічного працівника. Головне завдання майстра – забезпечити підготовку 

молодих кваліфікованих робітників, що володіють глибокими професійними 

знаннями та майстерністю, здатних успішно опановувати нову техніку і 

технологію виробництва. Він відповідає за організацію, зміст і якість виробничого 

навчання учнів відповідно до вимог навчальних планів і програм, забезпечує 

дотримання ними правил і норм з охорони праці, виховання в учнів 

усвідомленого ставлення до навчання, поваги до професії.  У процесі виробничого 

навчання майстер формує в учнів професійні знання, уміння і навички, 

передбачені кваліфікаційною характеристикою та програмою. Майстер 

забезпечує високу якість виготовлення учнями продукції, виконання ними норм 

часу, контроль і приймання готової продукції.      

У педагогіці процес розвитку особистості розглядається як зміна 

особистості під впливом закономірностей розвитку психіки, станів внутрішнього 

суб'єкта, характеру, здібностей, психічних процесів, накопичення досвіду. У 

своєму дослідженні Ю. Гіппентрейтер (1996) розглядає особистісний розвиток як 
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«ієрархічне подолання власних безпосередніх спонукань заради чогось нового, 

невідомого» (с. 282). Особистісний розвиток в цьому випадку передбачає свідоме 

керівництво власною поведінкою, яке здійснюється на основі усвідомлених 

мотивів. Надаючи особливого значення особистості, М. Бердяєв (1999) вважав, 

що «ембріон особистості закладений в кожному, але потенційна можливість його 

розкриття в соціальному плані може бути тільки в процесі індивідуального 

саморозвитку» (с. 124).  

На думку А. Леонтьєва (1981), «особистість народжується двічі» тобто вона 

у своєму розвитку проходить два етапи: перше її народження відбувається у 

дошкольному  віку та «знаменується встановленням  перших ієрархічних 

відносин, мотивів, спонукань  відповідно до соціальних норм. Друге народження 

особистості починається в підлітковому віці і виражається в появі прагнення і 

здатності усвідомлювати свої мотиви, а також проводити активну роботу щодо їх 

підпорядкування і перепідпорядкування» (с. 48).  

Визначимо  деякі підходи до розуміння розвитку особистості в процесі 

навчання: 

- здатність індивіда до руху від абстрактного до конкретного і назад,  

виховання дисциплінованості мислення (П.Блонський (1934)); 

-  можливість навчатися, тобто здатність досягати у визначений термін більш 

високого рівня засвоєння (Л.Мітіна (1998)); 

- поєднання системності і динамічності знань, тобто вміння їх застосовувати 

в різноманітних соціальних і професійних умовах (А. Асмолов (2002)); 

- чуттєвий досвід, пізнання сутності явищ, вирішення практичних завдань, 

пов'язаних з матеріальним впливом на оточуюче (Л. Занков (1990)); 

- теоретичне мислення, здатність до «внутрішнього плану дій» (Д. Ельконін 

(1989)). 

Розвиток  передбачає певну свідому діяльність суб'єкта з розширення 

можливостей своєї особистості, пізнавальний пошук ідеалу, еталона в соціумі, 
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культурі, включає емоційно-вольову спрямованість щодо створення себе, свого 

«Я». 

 А. Маркова (1996) акцентує увагу на різних підходах до розвитку: розвиток 

– це не лише позитивні зміни, розвиток – це будь-які зміни: і позитивні, і 

негативні, і регресивні, і прогресивні. У філософському аспекті розвиток 

розуміється як «саморух явища, яке визначається внутрішніми суперечностями і 

зовнішніми чинниками...; незворотна, спрямована, закономірна зміна 

матеріальних та ідеальних об'єктів» (с. 121).  

В.Андрєєв (2000) під розвитком розуміє «процес і результат 

цілеспрямованої зміни системи, найбільш загальною закономірністю якої є її 

перехід із стану розвитку в саморозвиток» (с. 35). 

У сучасній педагогічній науці категорія «саморозвиток» є однією з 

ключових. Новий тлумачний словник української мови подає визначення поняття 

як розумовий або фізичний розвиток людини, якого він досягає самостійними 

заняттями, вправами» (Великий тлумачний, 2005, с. 454). Саморозвиток 

здійснюється власними силами, без впливу і сприяння зовнішніх сил.  

У філософії ця категорія розглядається як «розвиток, що відбувається силою 

внутрішніх причин, незалежно від зовнішніх чинників ...» (Философский 

энциклопедический, 1983, с. 330). У традиційній вітчизняній педагогіці процеси 

саморозвитку тлумачилися як вдосконалення власних значущих рис і якостей, 

подолання недоліків у свідомості і поведінці. Особистісний розвиток, хоча і є 

процесом освоєння спеціальної сфери суспільного досвіду – це абсолютно 

особливий процес, що відрізняється від засвоєння знань, умінь і способів дій, в 

результаті якого відбувається формування нових мотивів і потреб. 

З метою розкриття сутності цього поняття спочатку необхідно визначити 

філософський, психологічний і педагогічний аспекти до його аналізу. 

Одна з ранніх згадок про прояв саморозвитку належить Геракліту («Я 

досліджую самого себе»). Потім знаходимо важливі ідеї у Сократа, який вчив 

своїх учнів пізнавати самих себе. Звернення  до внутрішнього світу і широке  

використання поняття «самооцінка» зустрічаються у Марка Аврелія і Гребля 
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(«звернення душі на себе»), а пізніше і в Августина (на межі IV-V ст.), який 

розглядає самопізнання і самовизначення як духовне подвижництво (Августин, 

1992). Вирішальний крок в активному вивченні та реалізації ідеї саморозвитку був 

зроблений в епоху Просвітництва.  Цей період сприяв ствердженню поглядів на 

свідомість (мислення та почуття) як на результат самовиховання і самоосвіти. 

Ідеологія того часу визначила контури нової моделі культурної людини і 

суб'єктивного змісту гуманістичної освіти. Моральність саморозвитку особистості 

–  це основна гуманістична ідея І. Канта (Кант, 1966). Вона визначила напрям 

подальших пошуків у філософії освіти. Г. Гегель (2001) уявляв саморозвиток 

людини як «переробку» себе в процесі культури. Антропологічні й гуманістичні 

ідеї І. Канта (1966) знайшли подальший розвиток у філософії, яка  спрямована на 

самість, сприйняття самого себе, пізнання інших через «Я» (Фейєрбах, 1988).  

У психолого-педагогічній науці існує широке коло праць, в яких 

осмислюються різні підходи до розуміння саморозвитку особистості: воно 

ототожнюється із самовихованням, самобудовою (А. Арет (1963), Л. Рувинський 

(1984)), або ж зливається з еволюційним процесом становлення людини, з іншими 

живими організмами (П. Каптерев (1982)); розуміється як активність в результаті 

реалізації потреб особистості в розвитку, які виникають під впливом внутрішніх 

суперечностей. Б. Вульфов і В. Іванов (1997) вбачають в саморозвитку 

насамперед активність людини у зміні себе, в розкритті та збагаченні своїх 

духовних потреб, творчості, всього особистісного потенціалу, в реалізації віри в 

можливість самовиховання у процесі природного фізіологічного, фізичного, 

психічного і соціального розвитку. У цьому аспекті автори підкреслюють 

прагнення і потребу особистості в розвитку і збереженні індивідуальності. 

Іншими словами, в розкритті педагогічного аспекту поняття «саморозвиток» 

виокремлюється суб'єктивність особистості, розвиток людиною власної 

«самості», здатність її до самобудови, можливість створити свій образ в цілому 

образі світу, самоактуалізуватися, самовдосконалюватися і самостверджуватися в 

процесі самореалізації в діяльності і спілкуванні.  
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К. Абульханова-Славська (1991) визначає особистісний саморозвиток як 

внутрішній процес самозаміни системи внаслідок дії суперечностей, які 

виникають в житті людиний, вищий рівень саморуху. Якісним показником 

процесу становлення суб‟єктності людини є її цілеспрямований саморозвиток.  

Б. Мастєров (1994), підкреслює,  що саморозвиток є творчість, звернена на 

свою особистість.  Г.Железовська і А.Єлисеєва (1997) надають наступне 

визначення саморозвитку: «Саморозвиток – це процес активної, послідовної, 

прогресивної і в цілому незворотної якісної зміни психологічного статусу 

особистості. Саморозвиток – це потреба у самовдосконаленні, самовихованні, в 

побудові себе як особистості» (с. 41).  Ґрунтуючись на розглянутих вище поглядах 

щодо процесу саморозвитку, можна визначити наступне. Про саморозвиток 

можна говорити як про фундаментальну здатність людини розвиватися і бути 

справжнім суб'єктом власного життя. З цієї точки зору саморозвиток можна 

визначити як процес свідомого, якісного і незворотного зміни особистістю своїх 

моральних якостей, інтелектуальних та соціальних здібностей і можливостей, 

своїх фізичних, психічних і духовних сил з метою приблизити себе до ідеального 

образу цілісної особистості. В сучасній педагогіці використовується більш 

широке визначення  саморозвитку, під яким розуміється процес самостійної, 

цілісної, ціннісно-орієнтованої діяльності особистості з безперервної само зміни, 

збагачення індивідуального досвіду і духовно-моральних сил відповідно до 

внутрішнього образу «Я» та актуальних соціальних очікувань. Тобто в цьому 

випадку саморозвиток розглядається як прагнення людини змінити себе і 

оволодіти засобами такої зміни. 

У контексті теорії діяльності саморозвиток також розглядає і О. Анисимов 

(1977), розуміючи під ним «результат формування та прояву сформованої 

здібності, основу якої становить реалізація окремою людиною характерних для 

соціально-організованих процесів саморозвитку вимог» (с. 22). У педагогіці таке 

спонукання розуміється як стимул до дії, який ґрунтується на сукупності стійких 

мотивів саморуху.  
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Саморух – це цілеспрямований процес перетворення власних якостей, 

ідеалів, зовнішнього і внутрішнього світу. І «рух», і «саморух» у своїй основі 

містять  суперечність – взаємодія  взаємопов'язаних сутностей як джерел 

саморуху і розвитку. Внутрішні суперечності виникають на основі зовнішніх 

протиріч і виступають фактором розвитку. Першим із психологів на 

філософському рівні цю ідею обґрунтував С. Рубінштейн (1989).  

Процеси руху і саморуху  зумовлені умовами життєдіяльності. З цього 

приводу Л. Анциферова  зазначає (1989): «Будь-які соціальні впливи можуть 

виступати як фактори цих процесів: актуалізуючі, підтримуючі, стимулюючі, 

направляючі, гальмуючі. Також вони можуть блокувати, деформувати зусилля 

особистості» (с. 54). Основна умова, що визначає ступінь ефективності різних 

соціальних впливів на людину,  –  рівень психічної активності: соціальні впливи є 

ефективними, якщо вони входять в структуру особистісно-значущого задання 

людини. Таким чином, внутрішнє джерело активності – це протиріччя, породжене 

у внутрішньому зовнішніми впливами, це суперечність між собою реальним і 

собою ідеальним. Людина самостійно визначає свої уподобання, світоглядні 

позиції та цілі власного розвитку і саморозвитку, тому що результат залежить 

тільки від власний дій.  

Так, аналізуючи саморозвиток особистості, науковці визначають наступні 

його складові: визначення ієрархії цінностей, що відображає пріоритети 

загальнолюдських цінностей; розвиток мотиваційної сфери, заснованої на 

особистісній системі цінностей; концептуальне мислення, світогляд і можливості 

його поглиблення; розвинута «Я-концепція» як продукт теоретичного осмислення 

власної особистості, власних життєвих цілей і предмет наростаючого 

цілеспрямованого «вироблення»; позиція об'єктивного реалізму, тобто 

адекватного усвідомлення і прийняття своєї відповідальності за себе, своє 

суспільство, країну в співвіднесенні зі своїми можливостями; стратегія життя, 

побудована відповідно до особистісних цінностей, домаганнь, прагнень та 

індивідуальних здатностей; зрілість емоційної сфери, морально-естетичного 

ідеалу, високих почуттів, художнього смаку; соціальна відповідальність 
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особистості, готовність і досвід різноманітної діяльності як прояв «ступенів 

свободи особистості»; рефлективність, висока вимогливість до себе, свідома 

саморегуляція на рівні самоврядування, наявність активної діяльності, розвинене 

«комунікативне ядро особистості» як гарантія компетентності в спілкуванні. 

Виокремлення структурних компонентів процесу саморозвитку також 

присвячено ряд робіт, серед яких ми виділяємо дослідження В. Алпатової (2012) 

та Н.Калініної (2008). Основними змістовними характеристиками структури 

саморозвитку у  праці В.Алпатової (2012) виступають ціннісні орієнтації, 

особистісні смисли, самооцінка, мотиваційно-вольові компоненти, 

цілепокладання. Ці компоненти визначають спрямованість і динаміку 

саморозвитку, а також рівень зрілості особистісних компонентів. Їх гармонійне 

поєднання дає можливість людині перетворити себе, організувати самостійну 

діяльність щодо власного самовдосконалення. Н. Калініна (2008) у своєму 

дослідженні визначає наступні структурні компоненти саморозвитку студентів: 

рефлексія; самопізнання, самовизначення; саморегулювання і самореалізація. 

До показників саморозвитку особистості пропонуємо віднести: наявність 

позитивно орієнтованих життєвих планів, професійних намірів, ставлення до 

навчальної діяльності, розвиток корисних знань, навичок, інтересів, адекватність 

ставлення до педагогічних впливів, колективістські прояви, критичність, здатність 

правильно оцінювати інших, самокритичність, самоаналіз, здатність до 

співпереживання, емпатія, вольові якості, зовнішня культура поведінки.  

Н. Крилова (2000) поєднує різноманітні механізми саморозвитку в шість 

функціональних блоків, які названі базовими: блок самоорганізації; блок 

самовизначення; блок самопізнання; блок саморегуляції та самореабілітації; блок 

самореалізації; блок самоосвіти. Ці блоки взаємопов'язані, в основі їх взаємодії 

покладено блоки самовизначення і самоорганізації, що працюють в режимі 

постійного забезпечення всіх форм саморозвитку особистості, а також збереження 

її цілісності. Інші чотири – спеціалізовані. Кожен із блоків виконує певні функції. 

За допомогою функцій самовизначення забезпечується ситуативний вибір позиції, 

вчинку, судження, оцінки, суб'єкта спілкування і взаємодії. За допомогою 
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самоорганізації особистість забезпечує, планує, оперативно організовує, 

контролює певні форми своєї життєдіяльності.  

Природно - рефлексивна технологія саморозвитку розроблена К. Вазіною 

(2002). Основою цієї концепції стало філософське уявлення про людину як 

унікальну саморозвивальну систему, яка має духовно-природню сутність. 

Розглядаючи сутність саморозвитку, автор визначає його зовнішній та внутрішній 

зміст. Людина будує відносини з навколишнім світом, з самим собою. В основі 

цього процесу знаходяться потреби, здібності, свідомість людини, цілі 

трансформуються у цільовий простір, дії, засоби і результат - у продуктивний, 

пошуковий, рефлексія – у рефлексивний. На нашу думку ця концепція має 

важливе значення для розуміння саморозвитку як психолого-педагогічної та 

філософської проблеми. Потреби людини складають основу для формування 

цільових орієнтирів. У процесі досягнення мети, руху, вибору стратегії людина 

набуває досвід, який стає фундаментом саморозвитку.  Адже ми згодні, що 

саморозвиток має ситуативний і саморегульований характер, деякі обставини 

життя людини його стимулюють, надають можливості для виявлення 

результативності.  

Психологи приділяють суттєву увагу визначенню бар‟єрів саморозвитку. 

Так, В. Маралов (1992) виділяє ряд бар‟єрів саморозвитку: 1) не завжди людина 

стає суб‟єктом власного розвитку, цю функцію замість неї можуть виконувати 

інші; 2) нерозвинені здібності до самопізнання; 3) наявність системи стереотипів 

та настанов; 4) недостатня сформованність механізмів саморозвитку; 

5)відсутність навичок самовиховання та ін.» (с. 93-96). 

С. Рубінштейн (1989) зазначав, що «у людини повинні весь час існувати 

значущі для нього завдання, у вирішення яких вона повинна включатися. Тільки 

завдяки активній діяльності особистість може досягти успіху і в професійній 

сфері» (с.97). Тобто доцільно говорити про професійний розвиток особистості. В 

умовах модернізації освіти особливої значущості набуває проблема професійної 

підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних,  які 

вільно володіють своєю професією. На думку В. Сластьоніна (2002), 
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«професійний розвиток припускає інтеграцію таких цінностей, як особистість і 

діяльність» (с. 19).У зв'язку з цим стає очевидною необхідність визначення 

концептуальних підходів до професійного розвитку студентів і обгрунтування 

необхідність їх професійного саморозвитку.  

Професійному саморозвитку особистості присвячені наукові роботи А. 

Маркової (1996), Л. Мітіної (1998), Н. Кузьміної (1980), О. Власової (2009), 

І.Ігнацевич () та ін.. 

 А.Маркова (1996) розглядає професійний розвиток як появу в психіці 

людини нових якостей професіонала. Тобто професійний розвиток – це і 

становлення професіонала, і його подальша зміна, яке може бути і прогресивним, 

і регресивним. Аналізуючи види професійної компетентності, авторка розкриває 

індивідуальної компетентності, виділяючи такий аспект праці, як цілісний 

професійний саморозвиток, змістовними характеристиками якого є: професійна 

самосвідомість, прийняття себе як професіонала; постійне самовизначення; 

саморозвиток професійних здібностей; самопроектування, побудова власної 

стратегії професійного зростання, побудова та реалізація свого професійного 

життя та ін..  

Професійний саморозвиток особистості майбутнього професіонала у 

соціальній діяльності розглядається в працях Л. Мітіної (1998). У них відображені 

як різноплановість і специфічність праці фахівця, так і особливості структури 

його професійно важливих якостей, які ділять на дві групи: провідні і базові. 

Визначено, що провідні професійно важливі якості пов'язані з параметрами 

діяльності, базові   є основою для формування всіх систем професійно важливих 

якостей. Навколо них об'єднуються і структуруються всі інші якості суб'єкта, 

необхідні для забезпечення діяльності і її основних дій. Так як професійно 

важливі якості формуються на основі особистісних, то можна стверджувати, що 

професійний розвиток не відокремлюється від особистісного. Провідною 

внутрішньою умовою підготовки до професійного саморозвитку виступає 

формування готовності майбутнього фахівця до визначеного аспекту професійної 
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діяльності. Засобами професійного саморозвитку є  самовиховання, самоосвіта, 

самовдосконалення в поєднанні з практичною фаховою діяльністю. 

О. Власова (2009) визначає професійний саморозвиток як цілісний 

особистісно й професійно значущий процес цілеспрямованої діяльності 

особистості з безперервного, усвідомленого управління власним професійним 

розвитком,  який є основою вибору цілей, шляхів і засобів професійного 

самовдосконалення.   Він сприяє формуванню індивідуального стилю професійної 

діяльності через осмислення  суспільного передового досвіду й особисту 

самостійну діяльність, а  також є засобом самопізнання і самовдосконалення. 

Особливе місце  займає  професійно-творчий саморозвиток.   

І. Ігнацевич (2014) розглядає професійний саморозвиток особистості як 

складний інволюційно-еволюційний поступ, у ході якого відбуваються 

прогресивні й регресивні інтелектуальні, особистісні, поведінкові, діяльнісні 

зміни в якостях людини.  

Сптраючись на погляди науковців, ми визначаємо професійний 

саморозвиток як розвиток у людини особистісних, професійних якостей, 

інтелектуальних, професійних, творчих здібностей,  необхідних для професійного 

становлення протягом життя. Ми визначаємо філософську, психологічну, 

соціально-економічну, компетентністну, креативну складові професійного 

саморозвитку. Кожна складова має власні об‟єкти реалізації у житті людини-

фахівця. Філософська складова: об‟єкти реалізації у житті людини - мораль, 

світогляд, пізнання себе і світу; психологічна складова: об‟єкти реалізації –  

самооцінка, особистісний зріст, самоствердження, особистісна рефлексія, 

потреби; соціально-економічна складова: об‟єкти реалізації – якість та рівень 

життя, взаємодія з суспільством, виконання своєї «місії», потреба впливати на 

думку та дії інших людей; компетентністна складова: об‟єкти реалізації –  

замови і тенденції ринку праці, відповідність професійним компетенціям, 

посадові вимоги; креативна складова: об‟єкти реалізації – власна творчість, 

імпровізація, пошук, гра. 
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  Якщо з позиції цілісного підходу проаналізувати ці складові, то можна   

визначити їх самоорганізацію, відносну автономність, водночас взаємозалежність, 

збалансованність, адже вони існують як частини цілого. Для реалізації складових 

професійного саморозвитку потрібні умови, за якими може здійснюватися цей 

процес, бо вони є його фундаментом. На нашу думку, до основних умов треба 

відносити: соціальні (організація і якість освіти, соціальні стандарти, соціальний 

статус), економічні, власний потенціал фахівця. Також важливо відмітити, що 

професійний саморозвиток важко прогнозувати: він здійснюється за власними 

темпами і законами, різні речі можуть виступати мотиваторами – каталізаторами 

його реалізації. Відповідно до потреб сучасного суспільства соціальним 

замовленням є особистість конкурентоспроможна, орієнтована на безперервний 

саморозвиток і самовдосконалення. Професійний саморозвиток не можливо 

характеризувати лише з позиції темпів зростання.  

Таким чином, професійний саморозвиток є невід'ємною складовою системи 

особистісного саморозвитку людини, професійної компетентності сучасного 

фахівця. Це свідома діяльність, спрямована на вдосконалення особистості у 

відповідно  до професійних вимог.  

Педагогічною наукою розроблені загальні теоретичні основи забезпечення 

професійного саморозвитку майбутніх фахівців у процесі їх професійної 

підготовки.  Отже, найважливішим елементом освітньо-виховного процесу має 

бути педагогічного забезпечення процесу саморозвитку студентів.  

У контексті акмеологічного підходу до професійного саморозвитку 

особистості цікавою є концепція Е. Зеєра (2004).  На думу науковця життєвий 

шлях складається з п'яти стадій професіоналізації: оптация (від лат optatio –  

бажання, вибір) – вибір професії з урахуванням індивідуально-особистісних і 

ситуативних особливостей; професійна підготовка – придбання професійних 

знань, навичок і вмінь; професійна адаптація – входження у професію, освоєння 

соціальної ролі, професійне самовизначення, формування якостей та досвіду; 
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професіоналізація  формування позицій, інтеграція особистісних та професійних 

якостей, виконання обов'язків.  

Становлення  зарубіжних концепцій професійного саморозвитку 

особистості педагога здійснювалось у кількох напрямах. Згідно з 

диференційовано-діагностичним напрямом професіоналізм і професійний 

розвиток особистості зумовлені ступенем відповідності її індивідуальним якостям 

вимогам певної професії. У контексті  психодинамічного, психоаналітичного, 

гуманістичного (А.Маслоу (A. Maslow) (1954), Г.Олпорт (G. Olport) (1960), 

К.Роджерс (K. Rogers) (1995)) напрямів педагога розглядають як цілісну й 

унікальну особистість, а суть професійного розвитку полягає в його прагненні 

реалізувати у процесі життєдіяльності свій потенціал.  Типологічний напрям  

обмежує процес професійного розвитку такими факторами, як тип особистості і 

кваліфікаційний рівень конкретної професійної сфери. Структурно-діахронічний 

трактує педагогічний професіоналізм як процес і результат безперервного 

розвитку особистості педагога, рух з нижніх до кінцевих стадій, що 

характеризуються креативністю і гнучкістю поведінки, багатим репертуаром 

соціальних ролей, більшою толерантністю до стресогенних факторів. 

 Природу професійного саморозвитку майбутнього педагога розглядає 

О.Чудіна (2013). На її думку це процес цілеспрямованих, якісних самозмін 

особисті, що забезпечує становлення вихованця. Авторка визначає функції 

професійного саморозвитку: цілеутворювальна, рефлексивна, активної взаємодії й 

нормативна. Цілеутворювальна функція спрямовує розвиток особистості до 

наміченої мети, запланованого ідеалу, забезпечує переживання ситуацій 

професійної діяльності,  віддзеркалює здатність майбутнього професіонала мати 

цілі і зміст життя, гуманні цінності, внутрішні смисли і мотивацію.  Рефлексивна 

функція спонукає до аналізу причинно-наслідкових звʼязків, стимулює розвиток 

його здібностей до самовдосконалення, роботи над собою. Функція активної 

взаємодії зумовлює потребу в діяльності й активності майбутнього педагога, саме 
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вона забезпечує і активізує механізми саморозвитку. Нормативна функція 

регламентує роботу у напрямі професійного саморозвитку. 

Професійний саморозвиток майбутнього вчителя є предметом досліджень 

українських науковців О. Пєхоти (2013)  та О. Дубасенюк (2015).  

О. Пєхота (2013)  аналізує здатність студента глибоко усвідомлювати 

власну відповідальність за процес професійного розвитку, сприймати себе як 

суб‟єкта професійного розвитку, що виявляється в бажанні та здатності постійно 

аналізувати, коригувати та вдосконалювати власне професійне зростання, 

прагненні виявляти самостійність у самоосвітній і самовиховній діяльності.  

О. Дубасенюк (2015), яка визначає особистісно-професійний розвиток 

педагога як результат професійно-педагогічної підготовки, як набуття 

індивідуальності, неповторності, духовності, суб‟єктності.  

Бар‟єрами  професійного саморозвитку майбутніх педагогів є: відсутність 

інтересів до педагогічної інноватики; некритичне сприйняття інформації; 

спрямованість тільки на складання заліків та іспитів; байдуже ставлення до 

творчості; перенавантаження процесу навчання «знаннями», стереотипність 

мислення, пізнавальної діяльності, спілкування; відсутність інтелектуальної 

активності, ініціативи на усіх етапах навчально-дослідницької діяльності; низький 

рівень загальної культури в цілому.  

  Аналіз теоретичних досліджень засвідчує, що у філософії, психології та 

педагогіці закладено теоретичний фундамент для глибокого вивчення проблеми 

професійного саморозвитку майбутніх педагогів.  

Таблиця 1.1 

Аналіз підходів до визначення професійно-педагогічного саморозвитку 

Назва підходу Вчені Концептуальні засади підходу 

Акмеологічний 

підхід  

А.Деркач (2004),  

О.Дубасенюк (2015),  

Н. Кузьміна (1980),  

А. Маркова (1996),  

Л. Мітіна (1998),  

А. Реан (2004),  

Л. Лук‟янова (2013) 

 

Професійний саморозвиток майбутніх 

педагогів, згідно з акмеологічним підходом є 

процесом формування особистості, орієнтованої 

на найвищі професійні досягнення і професійне 

самовдосконалення особистості. У  

професійному розвитку – це найвищі рівні 

фахових досягнень, можливі для особистості на 

даному ступені її професійного розвитку.  
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Продовження таблиці 1.1 
Діяльнісний 

підхід  

Л.Виготський (1996),  

О. Леонтьєв (1981),  

С. Рубінштейн (1989), 

І. Бех (2012),  

О. Пехота (2003) та 

ін. 

 Діяльнісний підхід стверджує, що результати 

підготовки майбутніх педагогів до 

безперервного професійного саморозвитку 

помітні у діяльнісному вимірі. 

Аксіологічний 

підхід 

В. Кремень (2015), 

І. Зязюн (2011), 

В. Сластьонін (1995) 

та ін.. 

Аксіологічний підхід орієнтований на людину 

як найвищу цінність. Сутність аксіологічного 

підходу полягає у спрямуванні педагогічної 

діяльності на гуманістичний розвиток 

особистості, оптимістичного бачення 

майбутнього фахівця у професійному 

становленні. 

Компетентнісний 

підхід 

В. Луговий (2012), 

Є.Зеєр (2005),  

І.Зимня (2000), 

А. Хуторський (2011) 

та ін. 

 Компетентнісний підхід базується на 

визначенні і описі  компетентностей. Даний 

підхід є ключовим методологічним 

інструментом реалізації цілей Болонського 

процесу. У сучасній професійній педагогіці є 

основою для проектування державних 

професійних стандартів. 

Синергетичний 

підхід 

В. Кремень (2015), 

Вознюк (2012) та ін. 

З позицій синергетикчного підходу 

професійний саморозвиток розглядається як 

внутрішня здатність щодо формування в собі 

нових якостей, необхідних для ефективного 

функціонування в кардинально нових або 

змінених умовах соціально-економічного 

середовища. 

Системний 

(цілісний) підхід  

С. Гончаренко (2012),  

В. Сластьонін (1995), 

В. Семиченко (1989), 

 І. Блауберг (1973),  

Е. Юдін (1973),  

І. Васильєв (2008)  

та ін. 

Системний підхід як загальнонаукова, 

міждисциплінарна, методологічна концепція 

ґрунтується на положенні про те, що специфіка 

складного об‟єкта (системи) не вичерпується 

особливостями його складових, а пов‟язана 

передусім з характером взаємодії між 

елементами. Зв‟язок між компонентами є тісним 

й органічним і зміна тих чи інших властивостей 

компонентів впливає на інші складники та на 

систему в цілому. 

  

У процесі аналізу різних підходів до визначення змісту категорії 

«професійний саморозвиток»  та умов щодо його здійснення відзначимо основні 

контекстні напрями: філософський, психологічний, педагогічний соціально-

економічний, компетентісний, креативний. 

 Розглянемо професійний саморозвиток майбутнього педагога у 

філософському та психолого-педагогічному контексті. 
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Професійний  саморозвиток як процес: 

- формування особистості викладача, орієнтованого на високі професійні 

досягнення (Р Цокур (2004)); 

- постійний процес оволодіння професійно необхідними новими, 

актуальними знаннями, вміннями та навичками, їх вдосконалення з метою 

опанування творчим рівнем виконання фахової діяльності ( П. Харченко 

(2004));  

- підвищення професіоналізму (Л. Зязюн (2005)). 

 Професійний  саморозвиток як компонент: 

-  підготовка й перепідготовка педагогів; свідомий цілеспрямований процес 

підвищення рівня професійної компетентності відповідно до зовнішніх 

соціальних вимог, умов педагогічної праці й особистої програми розвитку 

(О. Посохіна (2007)).  

Професійний  саморозвиток як самовдосконалення:  

- усвідомлене цілеспрямоване самовдосконалення, самозміна з метою 

досягнення високих результатів в теперішній та майбутній професійній 

діяльності (О. Пєхота (2013)). 

  На нашу думку, кожен з цих методологічних підходів має важливе 

значення, аже в реалізації професійного становлення людини вони пов‟язані між 

собою як частини цілого. Тому треба говорити про цілісний підхід, який поєднує 

та дозволяє побачити системну організацію та системну реалізацію складових 

професійного саморозвитку. 

 Таким чином, аналіз дає підставу сформулювати визначення професійного 

саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання. 

Професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого навчання – 

це неперервний процес незворотної позитивної зміни якісних станів його сфер 

особистості як особливої системи (духовно-моральної, потребнісно-мотиваційної, 

когнітивної), результат усвідомлення потреби у самоосвіті і самовихованні, як 

засобах оволодіння цінностями змісту професійно-педагогічної освіти, набуття 

студентами таких новоутворень, як: нові мотиви, цілі і інтереси фахового 



49 
 

 
 

становлення і удосконалення упродовж життя; нові професійно-важливі знання, 

способи діяльності, новий досвід соціальної комунікації, професійної творчості і 

самотворчості, що забезпечують якісний рух до соціального й особистісно 

значущого реального, цілісного образу «Я» – майстер виробничого навчання. 

Провідними особливостями професійного саморозвитку є: його здійснення на 

основі цільового проекту, побудованого за результатами повороту професійної 

свідомості на своє «Я»; організація майбутніми майстрами виробничого навчання 

професійного саморозвитку під впливом самоосвіти і самовиховання; наявність в 

системі таких цільових орієнтирів професійного саморозвитку студентів, як: 

формування мотивів активності у професійно-педагогічному саморозвитку; 

забезпечення емоційного переживання осмислення цінностей майстра 

виробничого навчання; формування установок на професійно-педагогічний 

саморозвиток упродовж життя. 

 

 

1.2. Цілісність педагогічного проектування професійного саморозвитку 

майбутнього майстра виробничого навчання як філософська та психолого-

педагогічна проблема 

 

Проектування професійного саморозвитку майбутнього майстра 

виробничого навчання з цілісних позицій вимагає з‟ясування категорії цілісності. 

Давньогрецькі філософи цілісність розуміли як властивість об‟єктів 

навколишнього світу (проблема цілісності була поставлена в рамках 

співвідношення частини і цілого), сукупність складників їх елементів. Зокрема, 

«форма» у Аристотеля  та «ідея» у Платона – це щось цілісне, прилучення до чого 

робить можливим знання речей.  

Цілісність як філософська категорія відображає внутрішню єдність, зв‟язок 

усіх компонентів системи у єдине ціле.  При цьому кожний компонент має власну 

самоорганізацію, яка не порушує законів цілісності. «Цілісність – поняття, що 

відображає певну завершеність, внутрішню єдність об‟єкта, його відносну 
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автономність, незалежність, відокремленість від середовища» (Філософський 

словник, 1973, с. 569). Цілісність є об‟єктивною властивістю живої природи, 

соціальних систем, зокрема, педагогічної, процесу фахової підготовки студентів, а 

особистісна орієнтованість – його провідною ознакою.  

Питання саморозвитку педагога розглядається в контексті оновлення цілей і 

змісту підготовки майбутніх фахівців, переорієнтацію форм і методів її 

організації на засадах нової - гуманістичної парадигми (В.Андрющенко (2003), 

І.Бех (1998), І. Зязюн (2012), В. Кремень (2015), Л. Лук‟янова (2011), Н. Ничкало 

(2015), О. Савченко (2010) та ін.), а також принципову перебудову психологічної 

структури педагогічної діяльності сучасного освітянина.  

Проблема цілісності освітнього процесу – предмет дослідження 

В.Краєвського (2001), В. Ільїна (1984), В. Семиченко (1992), В. Сластьоніна (2002) 

та ін. Зокрема, В. Ільїн (1984) визначив цілісні властивості загальноосвітнього 

процесу: 1) єдність його цілей, функцій (можливостей досягнення цілей) і 

структури; 2) єдність діяльності педагогів, колективу і учнів. За В. Ільїним (1984) 

будь-який процес має дві основні структурні характеристики – стану і руху. 

Великий внесок в розробку концепції цілісності педагогічної підготовки з 

особистісно орієнтованих позицій зроблено українським науковцем І. Зайченко 

(2008). На думку вченого педагогічний процес є не механічним поєднанням 

процесів виховання, навчання, розвитку, а є  якісно новим утворенням, якому 

властиві свої особливі закономірності. Цілісність, загальність, єдність – 

найважливіші його характеристики. Складна діалектика відношень в середині 

педагогічного процесу полягає: 1) в єдності і самостійності інших процесів, які 

його утворюють; 2) в цілісності й підпорядкованості його складових систем; 3) в 

наявності загального і збереженні специфічного. 

Осмислення цілісного педагогічного процесу неможливо без системного 

погляду на людину. 

   Розробник теорії самовиховання А. Кочетов (1985) бачив людину як 

активну, діяльну, саморегулюючу, саморозвивальну, цілісну систему, здатну до 
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самопізнання, а також до змін зовнішньої діяльності і внутрішньому 

саморозвитку відповідно до зовнішніх і внутрішніх факторів. 

   В. Максакова (2004) стверджує, що людина складається з природної та 

духовної сфер. Її відрізняє, поряд з біоенергетикою, соціальність, розумність, 

духовність, креативність, цілісність і суперечливість. Істотним моментом для 

нашого дослідження в роботі вченої є уявлення про розвиток людини, який є 

цілісним процесом. Гармонійна людина розвивається в контексті оточуючого 

буття, приймає цінності суспільства крізь призму власного бачення, засвоює 

систему знань, яка дозволяє сформувати стійку цілісну систему уявлень про світ, 

закони його існування.  

Незважаючи на вагомі результати наукових пошуків, на наш погляд, не 

розкрита у повною мірою проблема цілісного підходу до педагогічного 

проектування професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого 

навчання.  

 Для нашого дослідження важливою є думка С. Гончаренка (2012) , що саме 

інтегроване навчання –  аспект інтегрованої (синтетичної) педагогіки, метою якої 

є гармонійний розвиток універсальних здібностей людини: мислення, почуття і 

волі згідно з їх триєдиною суттю – істиною, красою і добром, а також збереження 

і зміцнення здоров‟я тіла за рахунок єдиної логіко-психологічної, етико-

естетичної і духовно-фізичної діяльності учасників  педагогічного процесу. У 

навколишньому світі все пов‟язано як у нероздільному цілому, але ж з метою 

найкращого його вивчення і дослідження у змісті освіти визначаються окремі 

навчальні дисципліни.  

Між дисциплінами повинен встановлюватися зв'язок як між компонентами 

системи, які, з одного боку, мають відносну самостійність, але повністю 

проявляють себе тільки у взаємозв‟язку, тому що ціле більше, ніж сума його 

складових. Якщо формування  подібного зв'язку між навчальними дисциплінами  

є принципом складання змісту освіти, то це сприяє розвитку цілісного бачення 

людиною світа, створюються  сприятливі умови для оволодіння професією, 

саморозвитку. У тому випадку, коли акцентується увага на  вивченні окремих 
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дисциплін, з метою поглиблення знань про деякі явища і процеси, то це може 

обумовлювати у свідомості студентів певну фрагментарність знань, їх 

ізольованість, відірваність від оточення.  

В.Кремень (2015) приділяє особливу увагу міждисциплінарному підходу й 

системному аналізу навчального процесу. Саме інтеграція і зв‟язок між 

компонентами освіти приводять до формування у суб‟єкта учіння цілісного 

образу світу, що є рисою всебічно розвиненої особистості. Міжпредметні зв‟язки 

передбачені і реалізуються у структурі змісту навчальних дисциплін. Викладання 

предметів ґрунтується на отриманих раніше знаннях у ході навчання. 

Н. Кічук (1991) стверджує, що саме закони філософії – підґрунтя законів 

педагогіки. На наше переконання, структурування змісту освіти повинно 

підпорядковуватися цілям гармонійного розвитку людини і суспільства. 

Філософські основи у педагогіці проявляють себе у диференціації й інтеграції 

компонентів освітнього процесу, діалектиці загального та одиничного, закон 

єдності і боротьби протилежностей, цілісності і системності освіти. 

Диференціація характеризує окремі компоненти системи, інтеграція систематизує 

і підпорядковує зміст компонентів законам цілісності. При виконанні практичної 

педагогічної діяльності студент синтезує власні знання різних навчальних 

дисциплін. Міждисциплінарні зв‟язки сприяють комплексній реалізації системи 

освіти і виховання, вимагають активної взаємодії між суб‟єктами освітнього 

процесу.  

Педагогічна концепція цілісного саморозвитку розроблена О.Прохоровим 

(2010) ґрунтується на розумінні цілісного саморозвитку як процесу і результату 

складного зіткнення внутрішнього та зовнішнього світів людини. Здійснення 

саморозвитку регулюється і водночас не регулюється свідомістю майбутнього 

фахівця. О. Прохоров пропонує здійснювати педагогіку цілісного саморозвитку, а 

також акцентує на педагогізації цього складного процесу, яка повинна  включати 

два компоненти: зовнішню педагогічну підтримку навколишнього середовища та 

внутрішню педагогічну підтримку самих студентів. Також автор розвиває цікаву 
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ідею конфліктності саморозвитку людини, яка є природною та має враховуватися 

у педагогічному забезпеченні процесів саморозвитку студентської молоді.  

Відтак, одним із пріоритетних завдань гуманітарної складової підготовки 

висококваліфікованих фахівців у закладах освіти має бути формування цілісної 

особистості студента, здатного до самоактуалізації, саморозвитку, самопізнання, 

самоствердження, до найповнішого забезпечення розвитку та реалізації власного 

потенціалу, готового до виконання професійних завдань і викликів суспільного 

буття.  

 Педагогічне забезпечення професійного саморозвитку – цілісна система, 

структура якої містить відносно самостійні, але підпорядковані як частини цілого, 

компоненти: зміст навчання, принципи, методи, засоби навчання, форми 

навчання, умови здійснення освітньо-виховного процесу. Педагогічне 

забезпечення системи професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання стає ефективним, якщо розглядати його як цілісну систему 

за умов такої особистісної орієнтації кожного компонента цієї системи, яка 

передбачає організацію процесів самоосвіти і самовиховання студентів.  

Важливим є також забезпечення адекватності між розкритими у відповідному 

проекті цілями і можливостями професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання та безпосередньої організації його впровадження у фахову 

підготовку. 

За науковими поглядами І. Зайченка (2010) сучасна педагогічна теорія 

представляє педагогічний процес як динамічну систему, в якій органічно поєднані 

процеси формування, розвитку, виховання й навчання з усіма умовами, формами, 

методами їх функціонування. Система – це виділена на основі певних ознак 

впорядкована множина взаємопов'язаних елементів, поєднаних загальною метою 

функціонування і єдністю управління, які перебувають у взаємозв'язку з 

середовищем як цілісне явище. Автор визначає компонентну  структуру  системи  

педагогічного процесу.  Компонентами системи, в якій здійснюється педагогічний 

процес, є: педагоги, вихованці, умови виховання. Сам педагогічний процес 

характеризується метою, завданнями, змістом, методами, формами взаємодії 
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педагогів і вихованців, а також досягнутими при цьому результатами. Оскільки ці 

компоненти педагогічного процесу матеріалізуються шляхом активної взаємодії 

найважливіших учасників педагогічного процесу – учнів і педагогів в певних 

конкретних умовах, то виділяють ще такі компоненти педагогічного процесу, що 

цементують систему, як цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний. Для 

характеристики педагогічного процесу як системи необхідно виділити критерії 

аналізу, якими можуть бути умови його функціонування, величини досягнутих 

результатів тощо. 

Забезпечуючи цілісність педагогічного проектування професійного 

саморозвитку майбутніх фахівців, ми вважаємо, що особистість викладача як 

суб‟єкта відповідного процесу грає ключову роль в досягненні його ефективності. 

Йдеться про те, що педагог повинен бути компетентним не тільки в теорії і 

технології педагогічного супроводу професійного саморозвитку особистості 

студента засобами професійної самоосвіти і самовиховання, вміти оптимально 

використовувати метод проектів для розв‟язання поставлених завдань, але й мати 

відповідні якості: системні (духовно-моральне багатство, патріотизм, готовність 

до професійного самовдосконалення, здатність до педагогічної творчості); 

функціональні (проектувальні, організаційні, стимулювальні, контрольні та ін.). 

Так, Г. Ковальчук (2005) визначає моделювання професійних умінь 

майбутнього фахівця як складову цілісного педагогічного процесу у вузі. Автор 

зазначає, що воно реалізується через низку взаємозв„язаних і взаємообумовлених 

етапів, серед яких найважливішими є такі: розвиток початкового 

недиференційованого інтересу до певного виду діяльності, сприяти цьому етапі 

зможе система бесід, дискусій, аналізу конкретних ситуацій; формування 

позитивних професійних ціннісних орієнтацій, які дають змогу побудувати у 

свідомості студента ідеальну модель майбутньої фахової діяльності, яка служить 

еталоном у професійному саморозвитку; активне формування професійних умінь, 

необхідних для практичної діяльності, яке здійснюється під час розроблення та 

реалізації навчальних проектів у змодельованих та реальних умовах конкретних 
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ситуацій і вимагає від студентів самостійності, ініціативності, творчого підходу, 

наполегливості.  

Створення технологій реалізації основних завдань професійного 

саморозвитку повинно будуватися за певною логіко-структурною моделлю і 

складатися із таких компонентів: зміст і форми проведення моніторингу 

навчальної діяльності; визначення попереднього рівня підготовленості студентів; 

діагностика розвитку особистісних якостей (мотивації, самооцінки, суб„єктивного 

локусу контролю); аналіз впливу групових установок і його коригування; 

профорієнтованість навчального матеріалу; використання завдань і тестів різного 

типу складності; проведення оцінювання на основі багатокритеріальності; 

проведення індивідуально-консультативної роботи; застосування ситуацій 

створення успіху; використання самооцінювання і взаємооцінювання студентами 

результатів навчальної діяльності; повне інформаційне забезпечення навчального 

процесу.  

Для майбутнього майстра виробничого навчання під час його професійної 

підготовки необхідно створити умови, які б сприяли процесу поступового 

переходу студента в професіонала. Основною внутрішньою умовою професійного 

саморозвитку є усвідомлення студентом суперечності між “Я реальним” та “Я” як 

майбутній майстр виробничого навчання”. Засобом реалізації внутрішніх умов 

професійного саморозвитку має бути саморегуляційна діяльність майбутнього 

фахівця, яка містить у собі наступні елементи: самоактуалізація, планування 

самоорганізація, самодетермінація, самореалізація, аналіз самоаналіз і самооцінка. 

Цілісність проекту, який будується, – це й врахування всіх компонентів 

процесу фахової підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання: цільового, 

змістового, технологічного й оцінно-результативного. З особистісно орієнтованих 

позицій така цілісність є результатом врахування проектантом позитивних 

результатів комунікації особистості студента і особистості його викладача. 

 Основна педагогічна умова професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання - створення такого навчально-виховного середовища, у 

якому постійно відбувається активізація процесів професійних самоосвіти і 
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самовиховання студентів на основі різних само розвивальних проектів і 

технологій. Для вирішення цього завдання нами визначено детермінанти 

цілісного професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання:                           

 орієнтація процесу навчання на формування спрямованості майбутнього 

майстра виробничого навчання на самоактуалізацію та самодетермінацію в 

майбутній професійній діяльності; 

 збагачення змісту навчання системою складників, що орієнтують майбутніх 

майстрів виробничого навчання на рефлексію, самопроектування, 

самонавчання, самоорганізацію, саморозвиток у сфері професійно значимих 

якостей особистості; 

 застосування методів, прийомів і технологій навчання, що сприяють набуттю 

досвіду діяльності, яка саморозвиває в особистісно-професійному напрямку; 

 формування у майбутнього майстра виробничого навчання вмінь щодо 

складання власної програми професійного саморозвитку на будь-якому етапі 

його професійної діяльності. 

  Аналіз результатів вітчизняних і зарубіжних досліджень доводить 

можливість розширеного і цілісного погляду на людину і її саморозвиток. 

 Педагогічно доцільно розширити предмет дослідження проблеми 

професійного саморозвитку людини до педагогічного аспекту цілісного 

саморозвитку людини, що дозволяє розглядати проблему цього процессу також 

цілісно в контексті безперервної педагогічної діяльності в інтересах всіх її 

суб'єктів. Для цього необхідно з'єднати міждисциплінарний, інтегративний, 

системний, аксіологічний, гуманістичний підходи в комплексний цілісний 

реалістичний підхід.  

Основою для проектування системи професійного саморозвитку є 

Державний стандарт  спеціальності 5.01010401 Професійна освіта за напрямами 

«Зварювання», «Радіотехніка»,  «Гірництво», який визначає компетентнісні 

орієнтири, які спрямовані забезпечити високий рівень та якість підготовки 

фахівців. Проектування системи професійного саморозвитку майбутнього 
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майстра виробничого навчання засновано на загальних дидактичних принципах 

професійної освіти: безперервність, багаторівневість, багатопрофільність, 

інтегративність, дифференційованність, гуманізація, науковість, системність, 

універсальність, доступність, єдність і взаємозв‟язок загального, політехнічного 

професійного навчання, професійна мобільність, стабільність, динамічність, 

комплексні між предметні зв‟язки. Система проектування професійного 

саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання враховує провідні 

функції сучасного освітнього менеджменту: мотиваційну, проектувальну, 

організаційну, стимулювальну і контрольну.  Ми розглядаємо професійний 

саморозвиток як керовану цілісну систему, яка складається з частин, які 

знаходяться у певних відношеннях і зв‟язках між собою та зовнішнім 

середовищем. 

Відповідна система потребує  відповідних  засад проектного підходу: 

визначення концептуальних засад переведення педагогічної системи в новий стан; 

розроблення перспективної варіативної моделі стимулювання професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання; визначення основних 

напрямів діяльності та принципів їх координації, що дозволяє перетворити 

існуючий стан в очікуваному та бажаному аспекті; обґрунтування наслідків 

здійснення проекту та основні його результати; планування дій щодо реалізації 

проекту; організація формувального експерименту щодо перевірки спроектованої 

системи; рефлексивне оформлення й експертизу наслідків реалізації проекту та 

співвіднесення його вихідним задумам і всіма кроками на шляху до втілення. 

Проектування системи професійного саморозвитку майбутнього майстра 

виробничого навчання нами здійснювалося шляхом самоосвіти та 

самовиховання.  

Самоосвіта – це провідна форма вдосконалення професійної 

компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні 

знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої 

роботи, спрямованої на саморозвиток особистості, задоволення власних інтересів 

і об‟єктивних потреб освітнього закладу. 
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 Самоосвіта майбутнього майстра виробничого навчання не повинна 

зводитися до відновлення знань, які він здобув у процесі навчання. Йдеться про 

ознайомлення з інноваційними педагогічними та психологічними дослідженнями, 

пошук нових напрямів у методиці та організації освітнього процесу, розгляд на 

високому науковому рівні педагогічних проблем, що викликають труднощі в 

практичній роботі. Успіх у роботі із саморозвитку залежить від самого студента, 

його особистої активності в цьому питанні, а також  педагогічних дій викладача. 

Вирішальним для цього, як правило, є усвідомлення студентом необхідності 

професійного зростання. 

Мету самоосвіти В. Козаков (1990) визначає як очікуваний особистістю 

рівень знань, умінь і навичок в певній галузі, а також успіхи в діяльності, які для 

особистості є бажаними і визначають напрямок і зміст діяльності, спрямованої на 

рішення поставлених завдань і досягнення намічених життєвих планів.  

Таким чином, ефективність самоосвіти пов'язана з визначенням кожним 

фахівцем конкретного змісту самостійної роботи з самовдосконалення своєї 

особистості, на основі  творчого засвоєння нової наукової інформації та 

передового досвіду, з втіленням набутих знань і умінь у практичну діяльність. 

Інтегральною функцією самоосвітьної діяльності, на думку  О. Базалука 

(2011), є пізнавальна самореалізація в ній її суб'єкта. Виокремлюють наступні  

показники самоосвітьної діяльності: засвоєння різного роду споживаної 

інформації і розуміння її; розвиток здатності мислити; переростання 

самоосвітньої діяльності в науково-дослідну або проектну; формування стійкої 

потреби у самоосвітньої діяльності та її самовдосконаленні; формування 

установки на використання набутих знань для досягнення особистісно та 

соціально значущих цілей. 

Отже, враховуючи вимоги до цілісного професійного саморозвитку 

самоосвітня діяльність майстрів виробничого навчання розглядається як 

технологія «індивідуальної дії», в основі якої покладена програма індивідуальної 

розвивальної траєкторії майбутнього майстра виробничого навчання, яка 
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передбачає визначення близької і віддаленої перспектив розвитку професійної 

майстерності педагогічних працівників професійно-технічних навальних закладів. 

Самовиховання – це керований особистістю процес, який передбачає 

свідому і цілеспрямовану участь людини в різнобічному розвитку власної 

особистості. При цьому вона прагне визначити свою мету і досягти її 

традиційними або новими засобами. Також необхідно відзначити вплив 

середовища, у якому відбувається становлення особистості у широкому сенсі, та 

професіонала у компетентісному контексті. Ефективність самовиховання, як і 

будь-який інший діяльності, залежить від ступеня зацікавленості, мотивації, 

спрямованої на задоволення різноманітних матеріальних, соціальних і духовних 

потреб. Самовиховання  одночасно і соціальне, і психологічне, і педагогічне 

явище, при чому вирішальна роль в ньому належить як і соціальним факторам, 

так і мотиваційно-вольвим якостям особистості майбутнього фахівця. Вчені 

С.Рубинштейн (1989),  Г. Селевко (1999), А. Прохоров (2010) зазначають, що 

самовиховання потребує активного ставлення людини до навколишнього світу і 

до себе, тієї діяльності, якою вона зайнята, вимагає активного самоусвідомлення 

відносин з навколишнім світом, життєвого досвіду, роботи над собою. Цьому 

сприяють самопізнання, самоаналіз, самооцінка. 

Самовиховання вимагає управління собою, своєю поведінкою, внутрішнім 

станом. Для самовиховання характерні планування і організація своєї діяльності, 

контроль і оцінка ходу і результатів, а при необхідності стимулювання або 

корекція своєї поведінки. За своєю природою це вольовий процес. Чим сильніше у 

людини розвинена воля, тобто здатність змусити себе досягти намічених цілей, 

долаючи будь-які перешкоди, тим ефективніше і професійне самовиховання.  

О. Кучерявий  (2009) визначає, що  самоосвіта і самовиховання майбутнього 

фахівця є безпосередніми джерелами його саморозвитку, визначаючи  конкретно-

науковий методологічний підхід – цілісний (цілісність є об‟єктивною властивістю 

живої природи, соціальних систем, зокрема, педагогічної, процесу фахової 

підготовки студентів, а особистісна орієнтованість – його провідною ознакою).  
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1.3. Компетентності майстра виробничого навчання як цільові 

орієнтири професійної самоосвіти і самовиховання  

 

 Професійний розвиток майбутніх майстрів виробничого навчання засобами 

самоосвіти і самовиховання значною мірою залежить від оволодіння викладачами 

спектром теоретичних установок щодо здійснення педагогічної дії, так і 

значущим для її організації цінностями компетентнісного підходу. До сукупності 

відповідних установок, визначених за результатами аналізу теорії самоосвіти і 

самовиховання, належать такі: загальний і професійний розвиток особистості 

відбувається за законами саморуху завдяки самоосвіті і самовихованню; студент 

при організації розвивального навчання є не тільки об‟єктом, але й суб‟єктом 

цілісного педагогічного процесу; його функція полягає в активному засвоєнні на 

особистісному рівні загальнокультурних і професійних цінностей (компонентів 

змісту вищої освіти) засобами самоосвіти і самовиховання; викладач створює 

необхідні та достатні умови для цього, розкриває галузь наукових або практичних 

знань, реалізуючи функції модератора (мотиваційну, організаційну, 

стимулювальну і контрольну);  засвоїти зміст фахової освіти як основної мети 

навчання можливо лише за умови функціонування у навчальному закладі системи 

організації самоосвіти і самовиховання студентів. Вони є складовими цілісного 

процесу фахової підготовки, сутність яких полягає в усвідомленій самозміні 

особистості студента. Саме цінності змісту вищої фахової освіти (засвоєння 

зазначених у стандарті компетенцій) треба вважати предметом потреби і 

провідним вектором майбутнього фахівця в активному професійному 

самостановленні.   

О. Кучерявий (2009) слушно вважає, що, «встановивши загальні цільові 

орієнтири самоосвіти і самовиховання студентів (компоненти змісту фахової 

освіти як особливої цілісності), в аспекті забезпечення цієї цілісності є сенс 

називати їх складовими єдиного процесу самоформування особистості студента 

як фахівця. Перша його складова – самоосвіта – має власний конкретний 

(генеральний) цільовий орієнтир – загальнокультурні та спеціальні знання. 
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Спрямованість самоосвіти на спеціальні знання дозволяє називати її професійною. 

Друга складова цілісного процесу самоформування особистості студента як 

фахівця – самовиховання – насамперед зорієнтована на моральні та професійно 

важливі якості, а також фахові уміння різної функціональної приналежності» (с. 

40-45). Результатом стимулювання професійного саморозвитку студентів є 

сформована потреба у зростанні, й досягнути цього можна за допомогою 

поетапного використання спеціально підібраних методів, прийомів і форм. 

Проблема компетентності  майбутніх фахівців розв‟язується в контексті 

імплементації Закону України «Про вищу освіту» (2017), який передбачає перехід 

до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).  

Відповідно це вимагає  розкриття сутнісних характеристиках компетентнісного 

підходу до формування особистості майбутнього фахівця. 

 Компетентнісний підхід передбачає спрямованість навчально-виховного 

процесу на досягнення результатів, а саме: на формування не лише знань, умінь і 

навичок стосовно професійного саморозвитку, а передусім на вироблення досвіду 

їхнього застосування, тобто компетентність – це інтегративна характеристика. 

 У своїх роботах компетентісний підхід у сенсі навчально-виховної роботи 

розглядали І. Бех (2009), Н. Бібік (2004), О. Локшина (2004), В. Луговий (2010), О. 

Овчарук (2009) та ін. Основа компетентісного підходу -  формування у процесі 

фахової освіти найважливішої компетенції  випускника - вміння організувати своє 

навчання протягом усього життя (life-long learning). На формування саме цієї 

компетенції спрямовані Європейські рамкові кваліфікаційні характеристики 

(вимоги) для безперервного навчання (European Qualifications Framework for 

Lifelong Learning. – European Commission. Education and Culture. – 2008) 

 У роботах В. Кременя (2008; 2015) йдеться про те, що розвиток фахівця на 

початкових (первинних) етапах професійного становлення передбачає 

цілеспрямоване формування, а на подальших етапах удосконалення професійних 

якостей, загальних і спеціальних компетентностей. Необхідність організації 

процесу безперервного професійного саморозвитку фахівця має подвійну 
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детермінацію: соціальну – задоволення потреби економіки в кваліфікованих 

спеціалістах; особистісну – конкурентоспроможність спеціаліста на ринку праці. 

У сучасних суспільних умовах, у період значних трансформацій у 

освітньому процесі України, пріоритетними стають професійний та особистий 

розвиток людини. Пр це йдеться  у законодавчих та нормативно-правових 

документах: Законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про професійно-

технічну освіту» (1998), «Про освіту» (2017), «Про професійний розвиток 

працівників» (2012). Змінюється стратегічна спрямованість освіти, важлива роль 

належить компетентності фахівця, що дозволяє  самостійно знаходити і 

освоювати необхідні знання, формувати нові вміння. В результаті цих змін 

особливої актуальності набуває проблема професійного саморозвитку і 

самовдосконалення. Найважливішою цінністю результатів освіти є людина, 

здатна до пошуку і засвоєння нових знань, прийняття нестандартних рішень. 

Сьогодні потрібні фахівці, здатні швидко реагувати на зміни в способі діяльності, 

стилі життя і мислення, здатні самостійно приймати рішення з широкого кола 

проблем, нести відповідальність за прийняті рішення, бути професіоналами у 

своїй галузі діяльності. З погляду соціалізації надзвичайно важливий період 

становлення особистості – підлітковий перехідний вік. Саме в цей період 

відбувається формування соціальних потреб і здібностей, здійснення життєвих 

виборів (діяльності, професії, партнерів, цінностей тощо), відкриття свого 

внутрішнього світу. Зміст освіти має бути зорієнтовано на забезпечення 

самовизначення особистості, створення умов для її самореалізації; формування 

людини і громадянина, підготовленого до реалій сучасного суспільства і 

націленого на вдосконалення цього суспільства. Ці завдання забезпечуються 

організацією педагогічних умов, впливів, але одночасно в психіці майбутнього 

фахівця відбуваються внутрішні процеси самопізнання, самовиховання, 

самовизначення, самоствердження, самоактуалізації. 

Ключовими складовими поняттями відповідно до компетентісного підходу 

виступають компетенція і компетентність. У визначенні цих понять для нашого 

дослідження є наукові погляди А. Хуторського (2011). Вчений вважає 
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компетентність сукупністю особистісних якостей особистості (ціннісно-

смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом 

його діяльності у певній соціально і особистісно значущій сфері. На переконання 

вченого, «компетенція – це деяка відчужена, наперед задана вимога (норма) до 

освітньої підготовки учня, а компетентність – вже сформована його особистісна 

якість (сукупність якостей) і мінімальний досвід щодо діяльності у заданій сфері. 

Компетентність завжди особистісно збагачена якостями конкретного учня» (с.70-

73). 

  Сутність визначення компетенції розкривається через поняття «знання», 

«уміння», «навички», «отриманий досвід» і здібності, які набуто і розвинуто 

завдяки навчанню. Також «компетенція» ототожнюється зі спектром  питань, в 

яких людина добре обізнана. Компетентність ґрунтується на готовності до 

виконання поставлено професійної задачі, а також включає в своє поняття 

елементи особистісних характеристик людини (мобільності, ініціативності, 

креативності, тощо). Компетентність, на відміну від компетенції, містить елемент 

готовності до ситуації через особистісну характеристику людини, через перехід 

від якості знання до якості професійної діяльності, яка може бути нестандартною. 

Сьогодні змінюються цільові настанови на професійне навчання. 

Важливе положення щодо мети професійного навчання всформулював  

Р.Гуревич (2008): «розвиток здібностей, потрібних самій особі та суспільству; 

залучення її до соціально-цінної активності; забезпечення можливостей 

ефективної самоосвіти (зокрема, підвищення кваліфікації) за межами 

інституціолізованих освітніх систем» (с. 9).  

З іншого боку, мета освітньої діяльності визначається представленням 

випускника –  майстра виробничого навчання як кваліфікованого фахівця певного 

профілю та організатора освітнього процесу. Успішність виконання такого 

завдання залежить від рівня адаптаційної мобільності особистості, стійкого 

інтересу до творчої діяльності, прагнення до поповнення знань, емоційного 

лідерства, контактності, відкритості у спілкуванні, вміння встановлювати ділові 

стосунки, стресостійкості в широкому розумінні.  
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Академік І. Зязюн (2005) стверджує, що смислом і метою сучасної освіти 

повинна стати людина в постійному розвитку, її духовне становлення, 

гармонізація її відносин з собою та іншими людьми. Здатність до самозміни 

відповідно до соціально-моральних і професійно-педагогічних ідеалів повинна 

бути потребою кожного професіонала.  

 Для проектування і впровадження системи професійного саморозвитку у 

межах фахової підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання важливим є 

виділення системних критеріїв, конструктів. Е. Зеєр (2010) стверджує, що із 

змістовної цілі професійної освіти формується необхідність забезпечення 

саморозвитку, самонавчання, самовиховання у процесі оволодіння знаннями, 

вміннями, а також інтегративними конструктами освіти: компетентностями, 

компетенціями та метапрофесійними якостями» (с. 27). 

Загальні дослідження за проблемою визначення ключових конструктів 

професійної освіти доводять нам, що не має єдиного критерія.  Цікавим є досвід 

європейських країн: у Німеччині до них відносять ключові кваліфікації, базові 

навички  –  у Данії, ключові навички –  у Великобританії. Тобто в одніх країнах їх 

відносять до компетентностей, в інших до компетенцій,  в третіх акцентують 

увагу на соціально-професійних якостях.  

   Е. Зеєр (2010) узагальнює у власному дослідженні, що всі нові 

інтегративні одиниці освіти можна віднести у три групи: компетентності, 

компетенції, навчально-познавальні та соціально-професійні якості (метаякості). З 

позиції компетентісного підходу вчений пропонує:  

1) Проектувати професійні стандарти, які відповідають вимогам 

роботодавців до результату підготовки фахівців, а також визначають рівень його 

кваліфікації та особистісні якості. 

2) Розроблення освітніх стандартів на основі компетентнісного підходу. 

Дидактичними категоріями стандарту повинні бути: традиційні знання, вміння, 

базові компетенції, професійні компетенції, професійні якості. 

3) Впровадження у навчальні плани особистісно-розвивальних дисциплін і 

практикумів зорієнтованих на виховання, розвиток и саморозвиток особистості. 
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4) Проектування особистісно-розвивальної технології на основі принципу 

цілісності та у відповідно до логіки навчально-професійної діяльності. 

5) Розроблення  навчально-методичних посібників, зорієнтованих на 

самостійний пошук інформації, виконання творчих, навчальних проектів, 

розв‟язання проблемних ситуацій. 

Компетенції майстра виробничого навчання є елементами його освітньо-

кваліфікаційної характеристики , яка розробляється на основі потреб суспільства 

у культуротворенні із урахуванням цілей реформування професійної освіти.  

Основні вимоги суспільства до майстрів виробничого навчання 

сформульовано у ОКХ спеціальності 5.01010401 Професійна освіта за напрямами 

«Зварювання», «Радіотехніка»,  «Гірництво»  та у типовій посадовій інструкції 

майстра виробничого навчання.  Ними є: загальна широка освіченість, обізнаність 

у різних галузях знань; глибоке знання вікової, педагогічної та соціальної 

психології, педагогіки, вікової фізіології, гігієни; фундаментальне знання 

предмета, нових досягнень і тенденцій у відповідній науці; володіння методикою 

професійного навчання і виховання; любов до справи, вміння передати свою 

захопленість учням; творче ставлення до роботи, педагогічний оптимізм; 

володіння педагогічною технікою і педагогічним тактом; постійне вдосконалення 

знань і педагогічної майстерності. 

Виконання зазначених й інших вимог суспільства до майстрів виробничого 

навчання, є похідною від організації в освітніх закладах процесів професійної 

самоосвіти і самовиховання, основних джерел професійного 

саморозвиткумайбутніх майстрів виробничого навчання. Важливою 

передумовою, яка зумовлює початок цих процесів, є ставлення самого 

майбутнього педагогічного працівника до цих вимог.  

Потреба порівнювати образ «Я – ідеальне професійне» і власний стан «Я – 

реальне професійне» допоможе знаходити перспективи для саморозвитку. Тобто 

професійний саморозвиток майстра виробничого навчання здійснюється у двох 

взаємопов'язаних формах – самовихованні і самоосвіті, які взаємно доповнюють 

один одного, визначають характер роботи людини над собою. Це два відносно 
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самостійних процеси, які передбачають як загальні, так і особливі умови їх 

організації. У сучасній педагогічній літературі зазначенні знання, вміння, навички 

і якості об'єднуються таким поняттям як «професійна компетентність». 

Метою професійного саморозвитку є досягнення усвідомленого і засвоєного 

образу (ідеалу) висококваліфікованого фахівця за допомогою самоосвіти і 

самовиховання.. Мета самовдосконалення, по суті, недосяжна, оскільки межі 

розвитку особистості не існує, але важливий сам процес наближення до цієї мети.  

Багато дослідників (Е. Зеєр (2005), І. Зимня (2000), Г. Селевко (1999) та ін.) 

підкреслюють, що в сучасних умовах проблема професійної компетентності 

випускників професійно-педагогічних навчальних закладів – це проблема 

формування нової якості людського капіталу, адекватного запитам 

інформаційного суспільства. 

У дефініції поняття «компетентність» відзначена інтегрована здатність 

працівника кваліфіковано виконувати певні види робіт в рамках конкретної 

професії, досягаючи високих результатів праці на основі професійних знань, 

умінь і навичок, які їм були отримані в процесі освітньої підготовки.  

У американській соціальній науці розроблена модель «компетентного 

працівника», в якій виокремлюється комплекс індивідуально-психологічних 

якостей фахівця, в який входять дисциплінованість, самостійність, 

комунікативність, прагнення до саморозвитку. Важливою особливістю 

американської моделі є акцентування уваги на саморозвитку особи, під яким 

розуміється  самовиховання і самоосвіта, при якому особа сприймає вимоги, 

трансформує їх для себе адекватно рівню свідомості, розвитку здібностей, 

сформованості потреб, найважливішим компонентом його кваліфікації стає 

здатність швидко і безконфліктно пристосовуватися до конкретних умов праці. 

У сучасній педагогічній науці багато досліджень просвічено професійній 

педагогічній компетентності (Е. Зеєр (2010), І. Зязюн (2005), О. Коваленко (2003), 

Н. Кузьміна (1989), О. Савченко (2010)). В структуру суб'єктивних чинників 

включають тип спрямованості, рівень здібностей, компетенцію, в яку входять 

спеціальна і професійна компетенція, методична, соціально-психологічна, 
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диференціально-психологічна, аутопсихологічна компетенція. Виокремлюються 

три основні компоненти цієї структури: особистісний, індивідуальний; професійні 

знання і уміння, тобто професійна компетенція, що визначається за рівнем 

саморозвитку. 

Компетенції визначають потребу і можливість постійного саморуху, 

саморозвитку, самоосвіти особистості. Тому професійна компетенція є  

інтегральною  характеристикою особистості, ключовим поняттям для 

характеристики діяльності, що дозволяє фахівцю найпродуктивніше 

реалізовувати себе в конкретних видах трудової діяльності, забезпечуючи стійкий 

ефективний характер праці, зумовлюючи здатність постійного саморуху, 

саморозвитку, самоосвіти особи. 

На сучасному етапі розвитку суспільства важливим стає розроблення теорії 

неперервної освіти. 

 У витоків розробки теорії неперервної  професійно-технічної освіти в 

Україні стояла Н. Ничкало (2008, 2015, 2016), яка акцентувала увагу на 

методологічних і науково-теоретичних засадах конструювання змісту професійної 

освіти, її сучасних стандартах,  визначенні перспективних напрямів розвитку, 

концептуальних основах розв‟язання соціально значущої проблеми підготовки 

виробничого персоналу у XXI ст..  

Суттєвий внесок у становлення і розвиток теорії професійно-технічної і 

професійно-педагогічної освіти здійснено такими українськими науковцями, як 

В. Радкевич (2010, 2012), Л. Сушенцевою (2011), О. Коваленко (2003), 

Н. Брюхановою (2010), Р. Гуревичем (2008) та ін. 

Особливо слід відзначити положення В. Радкевич (2010, 2012) щодо  

сукупності сучасних тенденцій розвитку професійного навчання кваліфікованих 

робітників в умовах виробництва, обґрунтування Л. Сушенцевою (2011) 

теоретико-мтодологічних засад формування професійної мобільності майбутніх 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних освітніх закладах.  

Ми звернули увагу на те, що актуальність дослідження з проблеми 

підготовки майбутнього майстра виробничого навчання за різними напрямами 
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професійної підготовки зростає.  Так, за останні сім років у спеціалізованій вченій 

раді Інституту професійно-технічної освіти НАПН України захищено багато 

дисертацій, які прямо віддзеркалюють потреби професійно-технічної освіти в 

розвитку. По-перше, це дисертації, що прямо стосуються інформаційної чи 

інформаційно-аналітичної культури (О. Гуменний (2014)) або компетентності  

(Л. Петренко (2014)) керівників професійно-технічних закладів освіти. По-друге, 

йдеться про дисертації, в яких відбивається специфіка розвитку певних 

компонентів культури майбутніх майстрів виробничого навчання: технологічної 

(Л. Комісарова (2012)), або елементів культури кваліфікованих робітників різних 

профілів, зокрема, будівельного (Г. Миргородська (2016)). Найбільша кількість 

дисертаційних праць присвячена компетентностям майбутніх фахівців: 1) фаховій 

компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства 

(Д. Костюк (2012)); 2) професійній компетентності майбутніх медичних сестер 

(І. Радзієвська (2011)); 3) технологічній компетентності майбутніх технологів 

поліграфічного виробництва (І. Матросова (2011)); 4) професійній компетентності 

заступника директора з навчально-виробничої роботи (Т. Чернова (2012)); 5) 

соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників  

(Н. Розіна (2016)); 6) професійній компетентності майбутніх слюсарів і токарів 

(А. Кононенко (2018), О. Паржницький (2017)). 

Найтісніше з предметом нашого дослідження пов‟язана дисертація 

З. Туряниці (2017), пов‟язана з формуванням у майбутніх майстрів виробничого 

навчання професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю 

готовності до професійного самовдосконалення. Під відповідною готовністю 

дослідниця розуміє інтегративне-особистісне професійне утворення, що охоплює 

мотиви, особистісні якості, способи діяльності, знання…, які забезпечують 

безперервне свідоме професійне самовдосконалення майстрів виробничого 

навчання ПТНЗ аграрного профілю (с.193). 

Професійна майстерність передбачає здатність ефективно здійснювати свою 

діяльність і є взаємозв'язком теоретичної бази знань, професійно важливих 
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якостей і досвіду, а також його творчих і особистих якостей. Важливу роль в 

процесі професійної діяльності відіграють особистісно-організаційні якості.  

    Однією з істотних якостей, якою повинен володіти майстер, є 

професійно-педагогічна спрямованість. Ця якість розглядається як центральна 

ланка, без якої неможливе професійне становлення особистості фахівця як 

викладача. Щоб бути справжнім професіоналом, недостатньо лише знань 

предмету і уміння його викласти. Важливе бажання фахівця працювати в цій 

сфері, його позитивний настрій до викладацької праці, потреба удосконалювати 

свої професійні знання і уміння. 

Професія майстра пов'язана з різними аспектами комунікації. У питанні 

організації навчання важливо зробити акцент на встановлення взаємодії майстра і 

учнів, учнів один з одним. При управлінні навчанням необхідний гнучкий стиль 

роботи, коли в доброзичливій формі проходить розумова робота учнів із 

засвоєнню знань відповідно до поставлених практичних завдань.  В основу 

кваліфікаційних вимог, які висуваються до майстра виробничого навчання, 

повинні бути поставлені компоненти професійної компетенції, пов'язані з 

реалізацією мети навчання на різних рівнях, з урахуванням сучасних соціальних 

вимог і реальних умов освіти.  

  Нами було зроблено аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик 

випускників спеціальності 5.01010401 Професійна освіта за напрямами 

«Зварювання», «Радіотехніка»,  «Гірництво».  Кваліфікаційні вимоги дозволяють 

співвіднести рівні професійної компетенції підготовленого  майстра виробничого 

навчання з отриманим фахом. Отже, професійна компетенція і кваліфікаційні 

вимоги, які ставляться до майстра, визначаються метою, завданнями, змістом 

навчання, а також методичними, організаційними підходами до процесу 

підготовки майбутніх фахівців. Під професійно важливими вміннями майстра слід 

розуміти вміння педагогічно, психологічно і методично грамотно здійснювати 

свою професійну діяльність, спрямовану на формування професійної компетенції 

учнів. Професійна компетенція майстра є немеханічною сукупностю якостей, а їх 

закономірно організованою системою, яка виступає в комплексі суб'єктивних 
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властивостей, специфічних тільки для професійної діяльності. Даний комплекс 

формується в ході освоєння ним професійної діяльності. Професійна компетенція 

майстра охоплює всі аспекти педагогічної компетенції, перевершуючи її за 

обсягом  знань і умінь. Показником сформованості професійної компетенції є 

майстерність майстра виробничого навчання, яка складається з сукупності 

професійних знань, умінь і здатностей застосовувати їх у власній професійній 

діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності 

5.01010401 Професійна освіта за напрямом «Зварювання» визначається 

сукупність завдань, умінь і знань, необхідних фахівцю для виконання відповідних 

посадових обов'язків. Зокрема, інтегральну професійну компетенцію майстрів 

виробничого навчання в галузі зварювання складає група основних компетенцій: 

1. Компетенції соціально-особистостні – розуміння і прийняття етичних 

норм поведінки і взаємини в суспільстві, підтримання здорового способу життя, 

здатність вчитися, проявляти креативність, адаптивність, комунікабельність, 

наполегливість у досягненні цілей, толерантність, вміння сприймати критику і 

бути самокритичним. 

2. Компетенції загальнонаукові –  базові уявлення на основі вивчення різних 

циклів навчальних дисциплін (філософія, соціологія, математика, інформатика, 

фундаментальні науки, необхідні для вивчення загально-професійних дисциплін); 

3. Компетенції інструментальні – здатність до письмової та усної 

комунікації державною мовою, знання іншої мови (мов), вміння працювати з 

сучасними інформаційними засобами, дослідницькі навички. 

4. Компетенції професійні: 

- загальні професійні – здатність використовувати нормативний та 

довідковий матеріал, конструкторську і технологічну документацію, державні 

стандарти, застосовувати знання про марки та властивості матеріалів при 

виготовленні виробів на базі типових зварних конструкцій, знати структуру 

металів при виборі виду термічної обробки, здатність використовувати знання й 

уміння в області контролю якості зварних з'єднань, знати і виконувати основні 
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вимоги охорони праці та безпечного проведення зварювальних робіт в різних 

умовах, знати основи й особливості психолого-педагогічного спілкування між 

різними суб'єктами освітнього процесу; 

- спеціальні професійні  (для майстра виробничого навчання зі зварювання)-  

здатність застосовувати знання та вміння при здійсненні різних засобах 

зварювання тиском, плавленням, газом, здатність проектувати зварні конструкції, 

використовувати нові сучасні технології зварювання, здатність здійснювати 

професійну педагогічну діяльність в умовах конкретного ПТНЗ, оформляти і 

складати необхідну документацію для роботи майстра виробничого навчання в 

галузі зварювання. 

Ринок праці має потребу у кваліфікованих робітниках-зварниках, які 

володіють інноваційними технологіями виробництва. Найважливішим завданням 

у задоволенні цієї соціально-економічної потреби суспільства є удосконалення 

професійної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання. Однак, 

незважаючи на те, що проблемі формування та розвитку професійно-педагогічної 

компетентності приділяється значна увага науковців, завдання пошуку нових 

науково-педагогічних підходів до її вирішення залишається актуальною. 

Необхідність розвитку професійно-педагогічної компетентності майбутнього 

майстра професійного навчання зумовлена особливістю освітнього процесу в 

професійних ліцеях, ЗП(ПТ)О. Від рівня професійної підготовки майстра 

виробничого  навчання багато в чому залежать якість виробничого (практичного) 

навчання, рівень професійного розвитку молодих робітників. Виробниче навчання 

–  самостійна частина освітнього процесу в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, здійснювана майстром професійного навчання. Для 

виробничого навчання характерні загальні закономірності процесу навчання. 

Разом з тим, процес виробничого навчання характеризується специфічними 

особливостями щодо визначення мети, змісту, логіки, дидактичних принципів, 

організаційних форм, методів і засобів навчання. У процесі виробничого навчання 

пріоритетним є формування професійних умінь і навичок. Тісний взаємозв'язок 

теорії і практики визначає необхідність координації вивчення спеціальних 
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предметів і виробничого навчання. Структура процесу виробничого навчання – це 

поєднання навчання учнів у спеціально організованих умовах (навчальних 

майстернях, на навчальних ділянках, полігонах, у навчальних господарствах 

тощо) та в умовах реального виробництва. Специфіка засобів здійснення процесу 

виробничого навчання полягає у їх комплексі: обладнання, робочі інструменти, 

контрольно-вимірювальне приладдя, оснащення, технічна та технологічна 

документація. Вищевикладені особливості процесу виробничого (практичного) 

навчання обумовлюють високі вимоги до майстра професійного навчання як до 

фахівця-професіоналу, який має високий рівень не тільки психолого-педагогічної, 

а й спеціальної підготовленості, так як в діяльності майстра професійного 

навчання  в порівняно з діяльністю викладача, значно знижується «питома вага» 

інформаційної функції і посилюється спрямовуюча інструктивна функція, 

необхідна при навчанні учнів робітничої професії. 

Сьогодні головною метою професійно-педагогічної освіти є не тільки 

формування у майбутніх майстрів виробничого навчання системи знань і 

практичних умінь, необхідних для майбутньої професії, а й виховання 

високоморальної, соціально зрілої, творчо активної особистості, що є невід'ємною 

частиною їх професійно-педагогічної компетентності, результатом роботи 

студента у теорії і практиці професійних самоосвіти і самовиховання.  

Компетентність майбутнього майстра виробничого навчання є інтегральною 

професійно-особистісною характеристикою, що визначається готовністю і 

здатністю виконувати професійно-педагогічні функції відповідно до прийнятих в 

соціумі норм та стандартів. Основу і потенціал професійного саморозвитку 

протягом життя майбутній фахівець закладає у період навчання за фахом. 

І. Васильєвим (2008) спроектовано зміст компонентів професійно-

педагогічної компетентності педагога професійного навчання, не можна не 

посилатися на структуру відповідної компетентності, яку запропонував вчений.  

Ним виділено такі структурні елементи: прогностико-цільовий, спеціально-

предметний, спеціально-педагогічний, методичний, регламентно-нормативний, 

біографічний, психофізіологічний, аутопсихологічний, акмеологічний, 
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контрольно-діагнозтичний, управлінський, комунікативний. Проте, у переліку 

навчальних предметів, які сьогодні повинні забезпечувати в Україні формування 

професійно-педагогічної компетентності майбутнього майстра виробничого 

навчання у навчальних планах індустріально-педагогічних технікумів відсутні  

«Психологія праці», «Риторика», «Стилістика», «Теорія і практика управління 

соціальними системами».  

Освітньо-кваліфікаційні характеристики зі спеціальності 

5.01010401 Професійна освіта за різними напрями містять такі основні 

компетентності майбутнього майстра виробничого навчання: 

1. Ціннісно-смислова компетентність. Це компетентність у сфері 

світогляду, пов'язана з ціннісними орієнтирами майбутнього майстра 

виробничого навчання, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, 

педагогічне оточення, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і 

призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати цільові та значеннєві 

установки для своїх професійних дій і вчинків, приймати рішення щодо 

професійного навчання та виховання учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. Дана компетентність забезпечує механізм самовизначення 

майбутнього майстра в ситуаціях навчальної і професійної діяльності у 

перспективі.  

2. Загальнокультурна компетентність.  Це компетентність майбутнього 

майстра виробничого навчання у сфері національної та загальнолюдської 

культури, духовно-моральні основи життя людини й людства, культурологічні 

основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, роль науки та релігії в 

житті людини, їх вплив на світ, компетентності в побутовій і культурно-

дозвіллєвій сфері. 

3. Навчально-пізнавальна компетентність.  Це сукупність компетентностей 

майстра виробничого навчання у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що 

включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загальнонавчальної 

діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами. Сюди входять знання й уміння 
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організації цілепокладання, планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії, 

самооцінки навчально-пізнавальної діяльності.  

4. Інформаційна компетентність. Це вміння майбутнього майстра 

виробничого навчання організовувати, перетворювати, зберігати та передавати 

інформацію за допомогою сучасних технологій та вимог суспільства.  

5. Комунікативна компетентність. Включає знання необхідних мов, 

способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи 

у колективі, виконання соціальних ролей. Майбутній майстер виробничого 

навчання має вміти презентувати себе, написати лист, анкету, заяву, поставити 

запитання, вести дискусію й ін, диспут, аргументовано доводити власну точку 

зору.   

6. Соціально-трудова компетентність означає володіння знаннями та 

досвідом у сфері сімейних, громадянсько-суспільної стосунків та обов'язків, у 

питаннях економіки та права, у галузі професійного самовизначення, уміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти відповідно до особистої та суспільної 

вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин.  

7. Компетентність особистісного самовдосконалення спрямована на 

засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, 

емоційної саморегуляції та самопідтримки.  

8. Професійна компетентність полягає у засвоєнні предмета професійно-

педагогічної діяльності, набуття майбутнім майстром необхідних знань, умінь, 

навичок, нових способів актуалізації знань, прийомів формування та рішення 

нових навчально-виробничих завдань.     

На жаль, за результатами аналізу ОКХ ми прийшли до висновку, що 

наведений перелік компетентностей є неповним. Відповідна модель майстра як 

фахівця повинна відповідати стратегії розвитку освіти в Україні, в якій, 

безпосередньо саморозвитку особистості студента відводилося провідне місце. 

Визначені нами додаткові компетентності майстра виробничого навчання 

розглядаються як цільові орієнтири професійної самоосвіти і самовиховання у 

особистісно і професійно-розвивальному аспекті.  
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Додаткові компетентностей майстра виробничого навчання (особистісно та 

професійно-розвивальні аспекти): 

 здатність до самоаналізу власної моральної, психічної і практичної 

готовності до професійного саморозвитку; 

 здатність до самоформування мотивів професійної самоосвіти у технічний і 

педагогічній сферах; 

 здатність до створення на ринку праці майстрів виробничого навчання 

інноваційного продукту; 

 здатність до адекватної самооцінки рівнів сформованої готовності до 

професійного самовиховання; 

 здатність до проектування завдань-самозобов‟язань щодо розвитку образу 

«Я» як майстра виробничого навчання самоосвітніми і самовиховними засобами; 

 здатність до самоорганізації і самовиховання професійно важливих якостей 

майстра виробничого навчання; 

 здатність до самоорганізації професійної самоосвіти технічного і 

педагогічного спрямування; 

 готовність до самостимулювання власного професійного саморозвитку як 

майбутнього майстра виробничого навчання; 

 готовність до довільного самоконтролю процесу професійного 

саморозвитку впродовж життя.  

Зазначені цільові орієнтири професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання як складники ОКХ можуть бути досягнені у освітньому 

процесі за умови його особистісної орієнтації. Щоб забезпечити неперервність 

руху до оволодіння студентами професійними компетентностями, треба було 

переглянути і удосконалити зміст їх фахової підготовки. 

 За результатами аналізу навчального  плану підготовки майбутніх майстрів 

виробничого навчання зі спеціальності 5.01010401 Професійна освіта за напрямом  

«Зварювання» з позиції організації і впровадження в ньому  системи професійного 

саморозвитку студентів, було констатовано таке: 
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1. На першому ступені навчання студенти отримують робітничу професію 

та третій розряд, який дозволяє їм по завершенню другого курсу розпочати 

професійну діяльність або продовжити навчання ще два роки і отримати диплом 

майстра виробничого навчання зі зварювання. Тільки у другому семестрі третього 

курсу студенти починають вивчати психолого-педагогічні дисципліни.  

2. У плані підготовки майстрів виробничого навчання відсутня важлива 

дисципліна: «Вступ до фаху», основними завданнями якої є створення мотивації 

до навчання, знайомство з освітньо-кваліфікаційною характеристикою, 

стимулювання процесів саморозвитку, самоосвіти і самовиховання майбутніх 

фахівців. Логічним є висновок, що в цій ситуації, на жаль, тільки на випускному 

курсі студент починає уявляти сутність майбутньої професії.  

3. Важливим для організації і впровадження системи професійного 

саморозвитку у цілісний освітній процес є професійне спрямування дисциплін: 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова за 

професійним спрямуванням» та «Економіка та організація виробництва» . Це 

створює перспективи  для реалізації цілісної системи професійного саморозвитку 

на рівні реалізації основних завдань. Проте у програмах цих дисциплін сьогодні 

не акцентується увага  на забезпеченні професійного саморозвитку майбутніх 

фахівців. 

4. Аналізуючи навчальний план випускного курсу, зроблено висновок: на 

самостійну роботу студентів відводиться достатня кількість годин. Із 19 

дисциплін на вивчення 17 відводиться 1 національний кредит – 54 години, з них 

26-28 – аудиторні, а інші відводяться  на самостійну роботу. Самостійна робота 

потребує не тільки ефективної організації, систематичності і контролю з позиції 

навчального закладу, але й навичок, яким потрібно навчити студента в його 

прагненні оволодіти теоретичними знаннями  у повному обсязі. Складним є 

питання організації і контролю самостійної роботи студентів в умовах модульно-

рейтингового навчання. Саме вдала організація самоосвіти студентів допоможе 

досягнути високого рівня якості виконання самостійної роботи. 
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5. Зміст професійної підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання 

вимагає удосконалення в контексті забезпечення її самоорганізації, формування у 

студентів інтегральної готовності до професійного саморозвитку.   

Зокрема, результати аналізу навчальних програм фахових дисциплін у 

Донецькому та Рубежанському індустріально-педагогічних технікумах (2012 р.) 

засвідчили, що в змістовому та організаційно-педагогічному аспектах професійна 

підготовка майстрів виробничого навчання не відповідає вимогам до створення 

сприятливих умов для повноцінного становлення і розвитку особистості 

майбутнього фахівця. Проблема активізації самості у процесі навчання є в них 

домінуючою. Необхідність розв‟язання стратегічних завдань розвитку цієї ланки 

системи професійної освіти, суперечливість психолого-педагогічного 

забезпечення освітнього процесу обумовлює інтенсивний пошук сучасних методів 

вирішення проблеми.  

Аналіз вимог з боку роботодавців до рівня підготовки майстра виробничого 

навчання дозволив з‟ясувати,  що різні навчальні дисципліни можуть 

безпосередньо впливати на професійний саморозвиток майбутнього фахівця. Це 

підтверджується, наприклад, вимогами з циклу психолого-педагогічної та 

гуманітарної підготовки: фахівець володіє системою знань про чинники, що 

сприяють особистісному зростанню; направляє саморозвиток і самовиховання 

особистості; вміє організовувати освітній процес в різних соціокультурних 

умовах; володіє вміннями психолого-педагогічної діагностики, аналізу і 

проектування соціально-педагогічної роботи, проектування, реалізації, 

оцінювання та корекції освітнього процесу; вимогами до вивчення циклу 

предметної підготовки: володіє вміннями аналізу і проектування соціально-

педагогічної роботи; вміннями виявляти інтереси і потреби підлітків, створювати 

умови для розвитку їх талантів, розумових і фізичних здібностей; застосовує 

методи соціологічних досліджень у своїй професійній діяльності; вимогами до 

вивчення циклу загальнокультурної підготовки: використовує накопичений 

досвід для розвитку творчих здібностей особистості. Освітньо-професійна 

програма підготовки майстрів виробничого навчання складається з циклів: 
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гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо-

наукової підготовки, професійної (професійно-орієнтованої) та практичної 

підготовки.  

Основні посадові обов‟язки майстра виробничого навчання визначені. Ці 

основні вимоги викладені у типових посадових інструкціях майстра виробничого 

навчання. Основними напрямами діяльності майстра виробничого навчання є: 

навчання та виховання учнів, організація виробничого навчання та виробничої 

практики, виконання навчального плану і програми, організація і проведення 

позакласної виховної роботи, опікування учнями, закріпленої за ним групи. 

Майстер виробничого навчання виконує такі посадові обов‟язки: проводить 

на високому технічному і методичному рівні виробничі заняття згідно з 

програмою виробничого навчання; обслуговує обладнання, приладдя, матеріальне 

і дидактичне забезпечення занять з виробничого навчання, забезпечує готовність 

робочих місць учнів з урахуванням вимог навчальної програми, охорони праці, 

виробничої санітарії, наукової організації праці й технічної естетики, сучасну 

підготовку до занять, обладнання техніки, матеріалів, інструментів, 

технологічного оздоблення, інструктивної й технологічної документації, 

виготовляє зразки навчально-виробничих робіт; визначає і використовує згідно 

індивідуальних особистостей учнів найбільш ефективні шляхи формування 

професійних знань та вмінь, проводить інструктаж учнів з трудових прийомів, 

операцій і видів робіт згідно з сучасними вимогами до якості навчання, а також 

додержанням норм і правил охорони праці, безпеки виконання робіт і 

проходження уроків; здійснює виховання учнів групи в процесі навчання та 

позаурочної роботи; разом із викладачем, закріпленим за групою, під 

керівництвом заступника директора з НВР розробляє перспективний (на весь 

період навчання) і поточні плани виховної роботи в групі; проводить 

цілеспрямовану роботу з профілактики правопорушень серед учнів групи, бере 

участь у професійній орієнтації молоді. 

Для обгрунтування авторської програми підготовки майбутніх майстрів до 

професійного саморозвитку нами також були розкриті різні підходи до освіти, які 
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складаються в рамках різних теорій і концепцій. Орієнтація викладача в сучасних 

підходах до утворення допомагає йому визначити основні напрями, цілі та 

принципи своєї діяльності, т. е. сформувати свою педагогічну філософію, свою 

позицію і вибудувати на їх основі систему своїх дій. 

На основі аналізу можливостей працевлаштування випускників закладів 

освіти різного рівня  (Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), 

професійно-педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка (м. Київ), професійно-

педагогічний коледж ім. В.І. Вернадського (м.Харків), професійно-педагогічний 

коледж Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка, а 

також індустріально-педагогічні технікуми (в містах Рубіжне, Конотоп, 

Коломия),) нами вдосконалено цільові орієнтири професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання у фаховому становленні. 

                                  

 

    

  

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Цільові орієнтири  професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання 
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Розроблений проект цільових орієнтирів професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання дає можливість визначити основні 

перспективи їх кар‟єрного зростання впродовж життя. Можливості професійного 

саморозвитку майстра виробничого навчання впродовж життя, його руху до 

оволодіння професійними компетентностями, засобами професійної самоосвіти і 

самовиховання виявляються у сукупністі якісних змін, які трапляються у житті 

майбутнього фахівця: набуття нових знань, вмінь, навичок; формування нових 

взаємовідносин з оточенням, яке змінюється тому, що змінюється особистість 

майбутнього фахівця (емоційні, вольові якості, прагнення, самоусвідомлення); 

формування нових соціальних професійно значущих ролей(посада, кар‟єра, влада, 

можливість власної побудови траєкторії професійного становлення ).  

 

 

                                       Висновки до  першого розділу  

 

1. Реалізація завдання щодо розробки перспективи проектів професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання має здійснюватися на 

певному методологічному фундаменті, основу якого складають аксіологічний, 

системний, цілісний, синергетичний, компетентісний, проектний, особистісно-

діяльнісний підходи. У своїй сукупності як особлива цілісність зазначені підходи 

виконують функцію методологічного регулятиву процесу проектування 

професійного саморозвитку студентів індустріально-педагогічних технікумів і 

професійно-педагогічних коледжів. Це відбувається за умови віддзеркалення 

відповідних методологічних принципів у змісті системи, що проектується.  

2. Теоретичний аналіз  філософських, психологічних, педагогічних праць з  

обраної проблеми дав змогу з‟ясувати, що  у сучасній науці категорія 

професійного самрозвитку є інтегральною. Вона розглядається передусім у 

філософському, психологічному, соціологічному та педагогічному вимірах. 

Професійний  саморозвиток  у філософії трактують як духовно-практичне якісне 

перетворення особистості з метою досягнення повноти індивідуального 
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самостановлення, професійного ідеалу, отримання успіху в соціальному бутті, 

досягння ідеалів. У психології процес саморозвитку особистості трактують як 

необхідну умову її самореалізації, характеристику набуття нею новоутворень у 

потребнісно-мотиваційній, когнітивній, афективній і соціально-психологічних 

сферах. У педагогічних дослідженнях саморозвиток особистості аналізують з 

урахуванням активного впливу на неї соціального середовища у широкому сенсі 

цього поняття, та професійних закладів освіти.  У більш вузькому – воно  повинно 

у повною мірою задовольнити потреби  особистості у досягненні акмеологічних 

інваріантів базової професійно-педагогічної культури та пов‟язано з розв‟язанням 

соціально-економічного завдання – забезпечення якісного функціонування ринку 

праці. 

3. Результати теоретичного аналізу особливостей проектування 

професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання 

засвідчили, що цей процес є ефективним за умови його цілісності. Йдеться про 

цілісність відповідних цілей, принципів побудови  системи, що проектується,  

змісту, а також технологій і методик педагогічного  забезпечення професійного 

саморозвитку майбутніх фахівців. У подальшій роботі є сенс спиратися на ознаки 

відповідної цілісності, які визначено науковцями (В. Ільїним, В. Семиченко та 

ін.): особистісну зорієнтованість певної педагогічної системи; адекватність між 

цілями професійно-педагогічної підготовки, можливостями їх досягнення і такою 

організацією цього процесу, яка забезпечує реалізацію усіх існуючих 

можливостей.  

Доведено, що цілісність проектування системи фахової підготовки 

майбутніх майстрів виробничого навчання, зорієнтованої на забезпечення її 

професійного саморозвитку, віддзеркалює внутрішню єдність і зв'язок таких її 

компонентів, як цілі, зміст, форми, методи і засоби.   

4. На професійний  саморозвиток майбутніх фахівців впливає певна 

сукупність соціально-педагогічних детермінантів. Проект цієї сукупності є 

цілісною множиною таких складників: орієнтація навчання на формування 

спрямованості майбутнього майстра виробничого навчання  на самоактуалізацію 
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та самодетермінацію в майбутній професійній діяльності; збагачення змісту 

навчання системою складників, що орієнтують майбутніх майстрів виробничого 

навчання на рефлексію, самопроектування, самонавчання, самоорганізацію, 

саморозвиток у сфері професійно значущих якостей особистості; застосування 

методів, прийомів і технологій навчання, що сприяють набуттю досвіду 

діяльності, яка саморозвиває в особистісно-професійному напрямку; формування 

у майбутнього майстра виробничого навчання  вмінь щодо складання власної 

програми професійного саморозвитку на будь-якому етапі його професійної 

діяльності. 

5. Про майстра виробничого навчання як носія певних компетентностей 

йдеться у змісті дисертацій, які захищені в останні роки в Україні. За 

результатами аналізу їх змісту робимо висновок про наявність в теорії 

професійної освіти теоретичних положень, значущих для побудови системи 

проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання в індустріально-педагогічних технікумах і коледжах. Ці результати 

досліджень З. Туряниці, Л. Комісарової  стали підґрунтям для удосконалення 

нами освітньо-кваліфікаційної характеристики майстра виробничого навчання в 

контексті забезпечення його професійного саморозвитку засобами професійного 

самоосвіти і самовиховання. 

 

   Основний зміст першого розділу дисертації висвітлено в працях Ю. Бєлікова 

(2013, 2014a, 2014 f, 2014 g, 2015, 2015 b, 2017a) 
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РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

У розділі 2 обґрунтовано основні умови, принципи та алгоритм побудови 

системи проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів   

виробничого навчання, представлено основні компоненти проміжного результату 

професійного саморозвитку студентів; визначено критерії, показники та рівні 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання.  

 

 

2.1.  Принципи побудови системи проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання та умови її 

ефективного функціонування  

 

Побудова відповідного проекту вимагає насамперед знань про специфіку 

організації саморозвитку майбутнього фахівця. Організація саморозвитку 

особистості майбутнього майстра виробничого навчання включає ідентифікацію 

себе з професійним зразком, вивчення рівнів сформованості власної професійної 

компетентності, проектування системи цілей, визначення адекватних методів і 

засобів досягнення поставлених цілей. Йдеться про побудову власних проектів 

саморозвитку, дорожніх карт, виявлення отриманих результатів і співвідношення 

їх з поставленими цілями, постановку на цій основі нових цілей і побудову нових 

проектів. Для забезпечення ефективності професійного саморозвитку майбутніх 

фахівців у закладі освіти повинні бути визначені відповідні педагогічні умови. 

Метою професійного саморозвитку є досягнення усвідомленого й засвоєного 

образу (ідеалу) висококваліфікованого майстра виробничого навчання. Мета 

саморозвитку, по суті, недосяжна, оскільки межі розвитку особистості не існує, 

але важливий сам процес наближення до цієї мети.  

Саморозвиток майбутнього майстра виробничого навчання здійснюється в 

двох взаємопов'язаних формах – самовиховання та самоосвіти. 
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 Професійне самовиховання є цілеспрямованою діяльністю майбутнього 

майстра виробничого навчання, спрямованою на само формування професійних 

якостей особистості, робота над собою у контексті досягнення мети.  

Професійна самоосвіта – це оновлення й удосконалення знань, умінь, 

навичок з метою підвищення рівня професійної компетентності. На різних етапах 

професійного розвитку майбутнього майстра самоосвіта й самовиховання 

впливають на його результат.  

Проектуючи організацію саморозвитку студентів, ми враховували такі 

положення: 

1. Соціальні умови можуть виступати в ролі каталізатора професійного 

саморозвитку, направляти його у відповідний напрямок, прискорювати, або 

уповільнювати цей процес.  

2. Найважливішою передумовою професійного саморозвитку майбутнього 

майстра виробничого навчання виступає спрямованість особистості, що 

виражається в професійних установках і ціннісних орієнтаціях.  

3. Професійний саморозвиток розвиток майбутнього майстра виробничого 

навчання є випадковим, часто стихійним і не керованим педагогами процесом, що 

відбувається в системі освітнього закладу.  

4. Професійний саморозвиток є самокерованим процесом, для якого 

необхідно створити зовнішні сприятливі педагогічні умови. 

 Уточнимо сутнісні характеристики процесу професійного саморозвитку 

майбутнього майстра виробничого навчання: 1) професійний саморозвиток є 

результатом формування сукупності ключових компетентностей особистості як 

майбутнього професіонала; 2) результати професійного саморозвитку виявляють 

себе у формуванні комплексу здібностей (проектувальних, комунікативних, 

організаційних, конструктивних, гностичних, перцептивних, рефлексивних, 

спеціальних); 3) професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого 

навчання передбачає оволодіннями ним навичками: адекватної самооцінки, 

індивідуального стилю діяльності.  
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Професійний розвиток невіддільний від особистісного, адже в їх основі 

лежить принцип самозростання, який детермінує здатність особистості до творчої 

самореалізації. Ідея цілісності, єдності особистісного й професійного зростання 

закладена в основу професійного саморозвитку. Об‟єктом особистісного й 

професійного зростання, формою реалізації творчого потенціалу майбутнього 

майстра у професійній діяльності є інтегральні характеристики його особистості: 

компетентність, особистісні якості, необхідні для цієї професії. 

Н. Кузьміна (1980) схиляється до думки, що механізмом професійного 

саморозвитку педагога є його здатність перетворювати теоретичні знання в 

інструментально-технологічні, які б використовувалися для вирішення 

педагогічних ситуацій. 

 Умова професійного саморозвитку є усвідомлення особистісною цінності 

цілей майбутньої педагогічної діяльності. Джерелом професійного саморозвитку 

стає зв‟язок професійної діяльності з розвитком особистості майбутнього майстра 

виробничого навчання. Це може бути досягнуто шляхом реалізації низки 

тактичних цілей: розроблення й забезпечення соціальних мотивацій (стимулів і 

заохочень); актуалізації потреби в безперервному підвищенні власних 

результатів; створення умов для розкриття професійного потенціалу; розроблення 

засад і технологій навчання в цілях професійного саморозвитку. 

 Проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання потребує цілеспрямованого комплексного підходу до аналізу підготовки 

майбутнього майстра виробничого навчання,  вимагає пошуку нових педагогічних 

умов, упровадження яких у практику неодмінно приводить до вдосконалення 

освітнього процессу і як результат –  покращення результатів навчання.  

Для визначення педагогічних умов професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання було проаналізовано зміст понять «умови» та 

«педагогічні умови». У філософській енциклопедії «умова» визначається я 

сукупність об‟єктів (речей, процесів, відносин), що необхідні для виникнення, 

існування або зміни даного об‟єкта (Философская энциклопедия, 1964, с. 286). В. 

Полонський (2004)  визначає «умову» як «сукупність змінних природних, 
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соціальних, зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на фізичний, 

психічний, моральний розвиток людини, його поведінку, виховання і навчання, 

формування особистості» (с. 36).  

В. Шинкарук (1986) відмічає, що «особливість умови в тому, що вона сама 

по собі, без діяльності, не може перетворитися на нову дійсність, продукувати її, 

вона лише створює можливість нової речі як зумовленої» (с. 531). Поняття 

«умова» вживається, коли йдеться про цілісний педагогічний процес, окремі його 

сторони або складові частини.  

Ш. Амонашвілі (1998) відзначає, що «педагогічні умови – це обставини 

процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого добору, конструювання та 

застосування елементів змісту, методів, організаційних форм для досягнення 

визначених дидактичних цілей» (с. 124).  

Багато дослідників, характеризуючи педагогічні умови, що сприяють 

ефективності навчальної діяльності студентів, підкреслюють необхідність 

врахування особливостей пізнавальних процесів конкретного студента – пам‟яті, 

уяви, мислення, мотиваційно-вольової сфери, комунікативності, саморозвитку 

тощо.  

Для поетапного переходу майбутніх майстрів виробничого навчання на 

вищі рівні професійного саморозвитку мають бути створені відповідні педагогічні 

умови, тобто зовнішні та внутрішні обставини, що сприяють активізації та 

успішності професійного саморозвитку.   

Педагогічними умовами на слушну думку А. Литвина (2014), є комплекс 

спеціально спроектованих генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні 

обставини навчально-виховного процесу та особистісні параметри всіх його 

учасників. Педагогічні умови забезпечують цілісність навчання та виховання в 

інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу відповідно до вимог 

суспільства та запитів ринку праці, сприяють всебічному гармонійному 

розвиткові особистості й створюють сприятливі можливості для виявлення її 

задатків, врахування потреб і формування загальнолюдських і професійно 

важливих якостей, ключових кваліфікацій, загальних і професійних компетенцій. 
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Н. Яковлева (1987) під педагогічними умовами розуміє сукупність мір, 

об‟єктивних можливостей змісту, форм, методів, які реалізуються в певному 

освітньому середовищі і спрямовані на досягнення студентами професійно-

творчого рівня діяльності. 

Ю. Бабанський (1989) визначає педагогічну умову як обставину, за якої 

«компоненти навчального процесу (навчальний предмет, викладання й учіння) 

представлені в найкращій взаємодії і яка дає можливість вчителю успішно 

викладати, керувати навчальним процесом, а учням – успішно вчитися» (с. 61).  

  Таким чином, під педагогічними умовами  ми розуміємо системну 

категорію, яка означає вибір певних форм, методів, матеріальних обставин, 

реального буття, об‟єктивних, суб‟єктивних факторів, необхідних для виконання. 

Зовнішні умови – це, по суті, об‟єктивні чинники, в яких функціонує система 

професійної освіти, а внутрішні (навчальні, психологічні, естетичні, 

організаційно-педагогічні, гігієнічні) професійного саморозвитку майстра 

виробничого навчання прямо націлення на підвищення його ефективності – 

безпосередньо забезпечують освітній процес. Дидактичні умови є результатом 

цілеспрямованого добору, конструювання та реалізації елементів змісту, методів 

(прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення дидактичних 

цілей. Психолого-педагогічні умови – сукупність спеціально сконструйованих 

взаємопов‟язаних можливостей (чинників) освітнього середовища, спрямованих 

на розвиток особистісних аспектів (впливів) педагогічної системи. Організаційно-

педагогічні умови є сукупністю сконструйованих можливостей (обставин) змісту, 

форм, методів цілісного освітнього процесу, що забезпечують управління 

функціонуванням і розвитком процесуального аспекту освітньої системи.  

До комплексу основних умов цілісної фахової підготовки студентів як 

засобу їх професійного саморозвитку можно віднести:  

 встановлення зв‟язків між усіма компонентами педагогічної системи, 

складовими якої є: викладачі і студенти, єдність професійних стандартів 

навчальних планів та структурно-логічних схем засвоєння навчальних дисциплін;  
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 організація процесу навчання на особистісно орієнтованій основі;  

 внутрішня єдність складових фахової підготовки – професійного навчання, 

самоосвіти і самовиховання – із духовно-моральними цінностями суспільства, 

тенденціями на ринку праці;  

 відповідність між цілями професійної освіти майбутніх майстрів 

виробничого навчання та можливостями їхньої майбутньої професійної 

самореалізації. 

Основними педагогічними умовами ефективного функціонування 

спроектованої системи професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання є: 

 створення особистісно-розвивального професійно-освітнього середовища у 

професійно-педагогічних коледжах та індустріально-педагогічних технікумах;  

 формування пізнавальної самостійності студентів; 

 упровадження професійного саморозвитку засобами самоосвіти і 

самовиховання (організація самоосвіти студентів для підвищення їхньої 

компетентності; самовиховання професійних якостей, необхідних майбутньому 

майстру виробничого навчання); 

 формування ціннісно-мотиваційних установок на необхідність 

професійного саморозвитку. 

Ці педагогічні умови визначено нами на підставі аналізу наукових праць, 

вивчення сучасної практики професійної підготовки майбутніх майстрів 

виробничого навчання, результатів опитування педагогічних працівників, аналізу 

педагогічної практики та власного педагогічного досвіду щодо досліджуваного 

об‟єкту.  

У структурі процесу саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання виділяємо чотири основні логічні взаємопов‟язані етапи: 

самоусвідомлення себе як майстра виробничого навчання та прийняття рішення 

зайнятись професійним саморозвитком; цілепокладання, планування й розробка 

власних проектів саморозвитку; практична діяльність щодо реалізації 
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поставлених завдань у роботі над собою; самоконтроль і корекція проміжних 

результатів.  

З урахуванням теоретичних положень робимо висновок, що управління 

процесом професійного саморозвитку майбутніх фахівців буде ефективнішим, 

якщо розглядати його як складну функціональну систему, яка діє на основі низки 

принципів і алгоритмів.  Проблема оновлення цілей, змісту і технологій 

професійної освіти у контексті входження у європейський освітній простір може 

бути розв‟язана за умови визначення основних вимог до проектування цього 

процесу. 

  Результати аналізу  зазначеної проблеми набувають особливої значущості 

у ході підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання. Основними 

професійними завданнями цієї підготовки є, по-перше, формування готовності до 

постійного професійного саморозвитку й адекватного вибору способів 

розв‟язання професійних завдань; по-друге, забезпечення розвитку власної 

гуманістичної позиції й умінь реалізовувати її в педагогічній діяльності, це 

вимагає від викладачів вищого освітнього закладу розробки проектів розкриття 

потенційних можливостей кожного студента, проектів забезпечення толерантного 

ставлення до нього як до суб‟єкта навчання, виховання і саморозвитку, всебічної 

підтримки й допомоги йому в подоланні труднощів в освітньому процесі. 

    Вирішення завдань дослідження потребує конкретних знань 

концептуального розв‟язання обраної проблеми. А це вимагає визначення 

принципів побудови проекту організації професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів   виробничого навчання.  

1. Принцип соціальної доцільності професійно-педагогічного саморозвитку 

як результату професійної самоосвіти і самовиховання 

Цей принцип утверджує рівноправність інформальних засобів професійного 

становлення майбутніх майстрів виробничого навчання. Професійне 

самовиховання і самоосвіта  є рушійним силами саморозвитку особистості як у 

формальному освітньому середовищі, так і у професійному бутті. Сприяння 

професійному саморозвитку особистості майстра виробничого навчання 
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забезпечує оволодіння ним цілісною сукупністю фахових компетентностей, 

зокрема досвідом фахового становлення впродовж життя та досвідом професійної 

творчості. Українському суспільству потрібні випускники, які мають відповідний 

досвід, який знаходиться у полі тяжіння державних потреб у культуро творенні та 

розвитку. 

2. Принцип адекватності між змістом професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання та запитами ринку праці 

 Цей регулятив стоїть на сторожі реалізації потреб суспільства і особистості 

майбутнього майстра виробничого навчання  у забезпеченні ефективності його 

праці як  висококваліфікованого фахівця. Тільки зміст особистісно-розвивальної 

фахової освіти як чинника професійного саморозвитку може сприяти реалізації 

сучасних ринкових завдань суспільства. Спираючись на цей принцип, слід 

передбачати у змісті професійної освіти знання, способи діяльності, значущі для 

професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання як 

інноваційної особистості, здатної швидко реагувати на потреби суспільства, 

зокрема, ринку праці, що мають тенденцію до змін. Крім того, опертя на 

відповідний принцип передбачає введення у навчальні плани такого спецкурсу, як 

«Основи професійного саморозвитку». 

3. Принцип самоцінності індивідуальної траєкторії професійного 

становлення та розвитку кожного студента засобами самоосвіти і 

самовиховання   

Він вказує на черговість дій викладачів як організаторів процесу 

стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання. Опертя на цей принцип передбачає оволодіння викладачем 

особистісно-орієнтованою філософією фахової підготовки. Йдеться про 

організацію саморозвитку не на інформаційному рівні, а на рівні створення 

педагогічних умов для перетворення свідомості кожного студента, результатом 

яких цінності змісту професійної освіти набудуть особистісного характеру. Цей 

принцип націлює викладачів на створення ситуацій емоційного переживання  у 

процесі опанування фаховими знаннями фахових знань і способів діяльності як 
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засобами моделювання професійних задач і ситуацій, так і в ході виробничої 

практики. 

4. Принцип першочергового забезпечення потреб особистості майбутнього 

майстра в оволодінні теорією і методикою самоосвіти і самовиховання  

  Прагнення до саморозвитку К. Роджерс (C. Rogers) (1995)  розглядає як 

природну потребу особистості. Крім того, він вважає, що ця потреба могла б 

зберігати свою актуальність протягом усього життя людини. Принцип не тільки 

актуалізує формулу, що професійний саморозвиток буде ефективним, якщо 

студент усвідомлює потребу вдосконалювати себе, займатись самоформуванням 

власних загальнокультурних, моральних та професійних умінь та якостей. 

Прагнення вдосконалювати себе є природнім і цей принцип стверджує 

першочерговість потреб особистості у самовизначенні і саморозвитку.   

  5. Принцип неперервності психолого-педагогічної підтримки процесу 

самоуправління кожним студентом власним професійним саморозвитком  

Професійно-педагогічний саморозвиток особистості студента є похідним від 

ступеня неперервності його психолого-педагогічної підтримки з боку викладачів. 

Йдеться про таку вимогу, як неперервність підтримки у справі виконання 

майбутніми майстрами виробничого навчання таких функцій самоуправління 

власним саморозвитком:  

 проектувальної (розробка програми завдань самозобов‟язань у сферах 

професійної самоосвіти і самовиховання); 

 організаційної (самоорганізація виконання особисто розроблених професійно 

розвивальних програм); 

 самостимулювальної  (самостимулювання власної активності в забезпеченні 

професійного саморозвитку впродовж навчання і професійному бутті); 

 самоконтролюючої (самоконтроль якості роботи  у напрямі досягнення 

професійно-педагогічного саморозвитку). 

6. Принцип створення сприятливого психологічного клімату у процесі 

співпраці всіх суб’єктів професійного розвитку 
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Він зорієнтовує  на розв‟язання таких першочергових завдань: 

 створення необхідного для професійного саморозвитку студентів і 

викладачів ресурсного забезпечення особистісно-розвивальної фахової підготовки 

матеріально-технічного, навчального, методичного, інформаційно-

комуникативного  середовища; 

 створення комфортних психологічних умов, забезпечення дієвих моральних  

і  матеріальних стимулів; 

 впровадження у процес фахової підготовки сучасних  психолого-

педагогічних технологій; 

 запровадження різних варіантів фахової підготовки, спрямованої на 

розширення можливостей професійного саморозвитку особистості кожного 

майбутнього фахівця; 

 корекцію ОКХ та навчальних планів. 

  Проектування відповідної системи на основі зазначених принципів 

планується здійснювати з системних позицій. 

Основними положеннями системного підходу до проекту організації 

професійного саморозвитку майбутніми майстрами виробничого навчання є: 

1. Домінантне ствердження проекту професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання засновано на системності, а саме, проект є 

сукупністю самовизначеннях елементів з їх внутрішніми і зовнішніми зв‟язками.  

2. Проект професійного саморозвитку майбутнього фахівця має ієрархічну 

побудову, складається з підсистем більш низького рангу. 

3. Система у цілому і її підсистеми мають певну цілісність і автономність, 

тобто здатні функціонувати відокремлено або бути протиставлені до нього.  

4. Цілісність у системі проекту професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання забезпечується завдяки наявності різного типу 

зв‟язків у системі.  
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5. Сукупність елементів системи професійного саморозвитку та їх зв'язок 

підводить до поняття структури системи, що дозволяє побачити ієрархічність та 

направленість її дій.  

6. Дослідження проекту системи професійного саморозвитку передбачає 

визначення і вивчення її елементів та зв‟язку між цими елементами. 

7. Сутність системного і цілісного бачення відповідного проекту потребує 

моделювання 

Конкретизуючи висловлені положення стратегічного характеру, отримуємо 

алгоритм побудови системи проектування професійного саморозвитку  

майбутнього майстра виробничого навчання, що передбачає: 

 1. Сформувати у майбутніх майстрів виробничого навчання мотиви 

професійного саморозвитку. 

2. Створити план організації професійного саморозвитку (цільові орієнтири, 

заходи, коло учасників проекту, визначення відповідальних, очікуваний 

результат). 

3. Організувати умови професійної самоосвіти і самовиховання як чинників 

саморозвитку майбутніх майстрів сучасними засобами (включення у програму 

фахової підготовки відповідних спецкурсів, внесення змін до навчальних планів і 

навчальних програм дисциплін, проведення професійних конкурсів, олімпіад, 

екскурсій). 

4. Стимулювати професійний саморозвиток студентів (нагородження, 

подяка, визначення, підвищення якості та результатів навчання, моделювання 

цільових орієнтирів та векторів професійного саморозвитку).        

5. Здійснити контроль за результатами впровадження системи професійного 

саморозвитку.  

6. Оцінити результати. 

     Спираючись на цей алгоритм, нами розроблено систему проектування 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання, так і її 

розширений варіант. Цілісність фахової підготовки як засобу професійного 

саморозвитку особистості майбутнього майстра виробничого навчання 
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зорієнтовує на визначення проекту комплексу відповідних умов, за яких 

спроектована система буде функціонувати якісно.  

 

 

2.2. Структура та характеристика системи проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання 

 

Аналіз наукової та науково-методичної літератури свідчить, що в сучасній 

педагогічній теорії питання проектування педагогічних систем є актуальним і 

розглядається у поліфункціональному вимірі. У контексті побудови системи 

проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання ми дотримуємося загальних філософських основ цілісності. Поняття 

цілісності охоплює явища, процеси, системи з позиції взаємозв‟язку основних  

компонентів, які мають власну самоорганізацію. 

С. Гончаренко (2008) переконливо доводить, що педагогічна система як 

цілісність є організованою сукупністю цілей, змісту, умов, форм, методів, які 

спрямовують і перетворюють життя учнівської молоді. З позиції цілісності вчений 

розглядає педагогічний процес, який є внутрішньо пов‟язаною сукупністю 

багатьох складових, суть яких полягає в перетворенні соціального досвіду в якості 

людини, що формується. Метою цілісного процесу є цілісна, соціально активна, 

всебічно розвинута  людська особистість. Джерело цілісності педагогічного 

процесу – оволодіння досвідом соціального життя, в тому числі науковими знаннями, 

моральною і естетичною культурою.  

Особливе місце в теорії педагогічних систем належить працям Н. Кузьміної 

(1970). Її концепція полягає у розгляді цього явища з позиції множини 

взаємопов‟язаних структурних і функціональних компонентів, які підпорядковані 

цілям виховання, освіти й навчання підростаючого покоління та дорослих людей. 

Під структурними компонентами розуміються основні базові характеристики 

педагогічних систем: педагогічну ціль, навчальну й наукову інформацію, засоби 

педагогічної комунікації, учнів, педагогів.  
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В. Беспалько (1989) називає педагогічною системою таку систему,  яка є 

сукупністю  взаємопов‟язаних засобів, методів і процесів, які необхідні для 

створення організованого, цілеспрямованого  й навмисного педагогічного впливу 

на формування особистості із заданими якостями.   

Під педагогічною системою О.Ковальов (1990) розуміє сукупність 

компонентів, взаємодія яких зумовлює високий ступінь організації процесу 

учіння, що проявляється в підвищенні його ефективності.  

Отже, педагогічна система – це цілісна єдність усіх факторів, що сприяють 

досягненню поставлених цілей розвитку людини.  

 Педагогічне проектування ретельно розглядалося у сучасній науці в 

аспектах: створення загальної теорії педагогічного проектування (В. Безрукова 

(1990), В. Беспалько (1989), визначення змісту компонентів педагогічної 

проектувальної діяльності (Н. Кузьміна (1970), визначення теоретико-

методологічних й практичних аспектів педагогічного проектування, 

(В. Сластьонін (2002 та ін.),), обґрунтування проектування як методу й технології 

організації процесу навчання у всіх ланках сучасних освітніх систем (С. Маркова 

(2000) та ін.).  

Проектування   педагогічних систем полягає в тому, щоб створювати  цілісні 

варіанти майбутньої педагогічної діяльності і прогнозувати її результати. 

Проектна діяльність також пов'язана з такими поняттями, як «прогнозування», 

«конструювання» і «моделювання» тощо. 

 В.Слободчиков (2005)  характеризує  такі типи проектування: психолого-

педагогічне проектування освітніх процесів, а також  соціально-педагогічне 

проектування освітніх інститутів і освітнього середовища, в яких реалізуються 

відповідні процеси. 

І.Васильєвим (2008) спроектовано систему підготовки педагогів 

професійного навчання на основі системно-компетентнісного підходу. Вченим 

спроектовано модель педагогічної системи, яка містить такі елементи: 1соціально-

професійний прогноз (мета освіти та її еталон); принципи відбору змісту освіти 

(зміст освіти); індивідуальні психофізіологічні особливості (учня, студента, 
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слухача); професійно-педагогічна компетентність педагога (педагог); принципи, 

правові норми навчання і виховання (способи навчання і виховання); 

педагогічний контроль (результат та продукт освіти). 

Проектування педагогічних систем можна розглядати як: практико-

орієнтовану діяльність, метою якої є розробка нових освітніх систем і видів 

педагогічної діяльності, що не існують у практиці;  нову область знань, що 

розвивається, спосіб трактування педагогічної дійсності; прикладний науковий 

напрям педагогіки й організація практичної діяльності, націлених на рішення 

завдань розвитку, перетворення, удосконалення, розв‟язання протиріч у сучасних 

освітніх системах; спосіб нормування й трансляції педагогічної й науково-

дослідницької діяльності; процес створення й реалізації педагогічного проекту; 

специфічний спосіб розвитку особистості;   технологія навчання. 

На думку багатьох учених, педагогічне проектування є неодмінною умовою 

здійснення регулятивної функції педагогіки й виділяється в особливий вид 

педагогічної діяльності (В.Краєвський (2001), І.Лернер (1980)). Цінність 

педагогічного проектування визначається не тільки тим, що воно навчає майбутніх 

майстрів виробничого навчання бачити майбутнє у здійсненій професійній діяльності, 

але й в особистісних змінах тих, хто розробляє проект. З цього приводу Г. П. 

Щедровицький (1981) пропонує розглядати два різних, у стратегічному плані, види 

педагогічного проектування: адаптацію до соціального середовища і його умов; 

вдосконалення або перетворення середовища у відповідності за своїми цінностями, 

цілями, переконаннями . 

 Н. Брюханована (2010) наступним чином  визначає мотиви педагогічного 

проектування: «мотивом до педагогічного проектування є забезпечення 

ефективного навчально-виховного процесу, у якому розробка конкретної 

педагогічної системи, процесу чи ситуації за принципами педагогічного 

проектування та з урахуванням усіх можливих факторів сприятиме належному  

здійсненню цього процесу» (с.118). Педагогічне проектування у професійній 

підготовці майбутніх  майстрів виробничого навчання розглядається як створення 

свідомого уявлення про майбутній результат їхньої  професійної діяльності у 
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майбутньому  і процес його досягнення через  визначення обґрунтованих: мети, 

завдань, підходів і принципів, плану, методів професійної діяльності, представлених у 

відповідних методиках і технологіях.  

При побудові  власної система проектування професійного саморозвитку ми 

враховували: 

 фактори макрорівня– національна система освіти, соціально-економічні 

умови, соціальні замовлення і таке інше; 

 організаційну систему, що об‟єднує викладачів, майстрів виробничого 

навчання, структуру управління, розподіл обов‟язків, підсистемні угрупування 

тощо;  

 систему навчання у конкретному навчальному закладі, що включає цілі 

навчання, навчальні плани та програми, методи навчання та оцінювання і таке 

інше;  

 людські ресурси – характерні групи людей, що задіяні в навчально-

виховному процесі.    

 Спроектована нами система забезпечує цілісне бачення процесу 

проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання в освітньому середовищі індустріально-педагогічного технікуму та 

професійно-педагогічного коледжу. Вона  має такі складники:  концептуальний 

(мета, завдання), змістовний, технолого-методичний (мотиваційно-ціннісний, 

організаційно-діяльнісний, стимулювальний, оцінно-результативний етапи), а 

також систему методологічних підходів і принципів.  

Спроектований ідеальний об‟єкт є цілісним системним утворенням. Йдеться 

про цілісну сукупність таких його структурних компонентів, як ціннісно-

цільовий, змістовий, технолого-методичний, результативний. Між усіма 

складниками розробленої системи існують внутрішні зв‟язки. Так, усвідомлення 

майбутніми майстрами виробничого навчання потреби у досягненні цілей 

професійного саморозвитку виявляється в мотивах їхньої професійної самоосвіти 

і самовиховання. Проте це відбувається під керівництвом викладачів, які 
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створюють умови для того, щоб студенти емоційно пережили, осмислили цінності 

майстра виробничого навчання, а до цих цінностейналежать, передусім, 

професійні знання і способи діяльності, знання теорії і методики професійного 

саморозвитку особистості, уміння здійснювати професійну самоосвіту і 

самовиховання. Тобто йдеться про змістовий компонент системи професійного 

саморозвитку студентів, його зв'язок з ціннісно-мотиваційним і цільовим 

складниками. Існує прямий зв'язок між ними та технолого-методичним 

компонентом. Без поетапного формування у майбутніх майстрів виробничого 

навчання компетентностей, пов‟язаних зі створенням особистих програм і планів 

професійного саморозвитку сукупності відповідних методів і засобів, не 

відбувається стимулювання і оцінювання на основі спеціальної методики. Зміст 

відповідного навчання має бути особистісно значущим. Результати  

запровадження спеціальної методики віддзеркалюються у певних ступенях 

оволодіння студентами компетентностями професійного саморозвитку, що 

вимагає відповідної педагогічної оцінки та самооцінки з боку майбутніх майстрів 

виробничого навчання.  

Крім описаних внутрішніх зв‟язків система має і зовнішні. Передусім вона 

пов‟язана з цілями, змістом, методикою підготовки майбутніх майстрів 

виробничого навчання як в конкретному освітньому закладі, так і в інших 

закладах такого ж профілю.   

На розроблену систему впливає реформування освітньої галузі в Україні. З 

боку суспільства формується потреба у здатності професійних освітніх закладів 

реагувати на зміни, які відбуваються в світі: наявність глобалізаційних процесів, 

інформаційної і науково-технічної революції тощо. Спроектована система 

зорієнтована на формування особистості фахівця, готового до саморозвитку в 

таких умовах. У перспективі випускники відповідних освітніх закладів – майстри 

виробничого навчання можуть активно сприяти культуротворенню України 
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Рис. 2. 1 Система проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання 

Змістовий компонент: 

знання цінностей змісту професійно-педагогічної освіти на особистісному рівні; знання теорії і методики професійного 

саморозвитку особистості; уміння в сфері забезпечення власного професійно-педагогічного саморозвитку; досвід 
професійного самостановлення як майстра виробничого навчання 

Мотиваційно-ціннісний етап 

Методи: формування мотивів активності у професійно-

педагогічному саморозвитку; забезпечення емоційного 

переживання знань про нього; осмислення цінностей 

майстра виробничого навчання; формування установок 

на професійно-педагогічний саморозвиток впродовж 
життя 

Організаційно-діяльнісний етап 

Методи організації процесів: проектування 

професійного саморозвитку; використання завдань-

самозобов‟язань професійного саморозвитку; 

здійснення саморозвивальної діяльності; 

самостимулювання і корекції проміжних і кінцевих 

результатів професійно-педагогічного саморозвитку 

Стимулювальний етап 

Методи: стимулювання інтересу до професійно-педагогічного 

саморозвитку;  стимулювання відповідальності за результати 

професійного саморозвитку;методи стимулювання активності в 

оволодінні цінностями майстра виробничого навчання; методи 

стимулювання дій  щодо розробки і реалізації поточних і 

перспективних програм професійного саморозвитку 

Оцінно-результативний етап 

Методи організації процесів: оцінка 

ступеня оволодіння рівнями професійно-

педагогічної діяльності  (репродуктивним, 

особистісно-евристичним, суспільно-

креативним); оцінка здатності до 

професійно-педагогічного саморозвитку 

впродовж життя 

Технолого-методичний  компонент: 

 

Принципи побудови системи проектування професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання: принцип соціальної доцільності професійно-педагогічного саморозвитку 

як результату професійної самоосвіти і самовиховання; принцип адекватності між змістом самоосвіти майбутніх 

майстрів виробничого навчання та запитами ринку праці; принцип самоцінності індивідуальної траєкторії 

професійного становлення та розвитку кожного студента засобами самоосвіти і самовиховання; принцип 

усвідомленого оволодіння  майбутнім майстром теорією і методикою самоосвіти і самовиховання; принцип 

неперервності психолого-педагогічного супроводу процесу самоуправління кожним студентом власним професійним 

саморозвитком; принцип створення сприятливого психологічного клімату у процесі співпраці всіх суб‟єктів 
професійного розвитку 

 

Мета: забезпечення ефективного професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання 

засобами самоосвіти і  самовиховання 

Методологічні підходи: 

аксіологічний, системний, 

цілісний, особистісно - 

діяльнісний, проектний, 
синергетичний 

Провідні цілі: актуалізація і розкриття вітального й професійно-педагогічного 

потенціалу майбутнього фахівця, формування у нього мотивів професійного 

саморозвитку; сприяння розвитку особистісних і професійних якостей (зафіксованих у 

моделі фахівця); прогнозування подальшого професійного зростання впродовж життя 

Ціннісно-цільовий компонент: 

методичний компонент 

ол- м Технолого - методичний компонент 

етодичний компонент 

олого - методичний компонент 

 

Оцінно-результативний  компонент:  

Результат: досягнення ефективності професійного саморозвитку студентів на особистісному рівні  
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Побудова проекту вимагає своєрідного  алгоритму технологічного 

характеру, в якому поставлені у відповідність певні структурні елементи системи 

проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання (Таблиця 2.1).                                                                                         

                                                                                                                       Таблиця 2.1                                                                                               

Технологічна карта щодо проектування професійного саморозвитку 

майбутнього майстра виробничого навчання у контексті розвивального 

навчання 
Структурні 

елементи 

проекту 

  

Уявлення про структурні елементи проекту 

Провідні  

цілі проекту 

Розвиток особистісних якостей, що сприяють професійній діяльності 

майбутнього майстра виробничого навчання; актуалізація і розкриття 

професійно-педагогічного потенціалу; прогнозування професійного зростання 

впродовж життя. 

Принципи Принципи функціонування системи педагогічного стимулювання 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання: 

принцип соціальної доцільності професійно-педагогічного саморозвитку як 

результату професійної самоосвіти і самовиховання; принцип адекватності 

між змістом професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання та запитами ринку праці; принцип самоцінності індивідуальної 

траєкторії професійного становлення та розвитку кожного студента засобами 

самоосвіти і самовиховання; принцип першочергового забезпечення потреб 

особистості майбутнього майстра в оволодінні теорією і методикою 

самоосвіти і самовиховання; принцип неперервності психолого-педагогічної 

підтримки процесу самоуправління кожним студентом власним професійним 

саморозвитком; принцип створення особистісно-розвивального середовища 

для всіх суб‟єктів професійного саморозвитку. 

Завдання  Стимулювання та мотивація професійного розвитку; підвищення рівня 

компетентності; розширення сфери компетенцій особистості: ініціативність, 

відповідальність, корпоративність тощо; формування професійної Я-

концепції; сприяння формуванню у студентів індивідуального стилю 

професійної діяльності; проектування професійної кар‟єри та альтернативних 

сценаріїв професійної діяльності; психологічна підтримка майбутніх фахівців. 

Зміст 

професійної 

підготовки 

Соціально-гуманітарні, соціально-економічні, загальнотехнічні, 

загальнопрофесійні та спеціальні знання і способи діяльності фахівців 

професійної освіти.  

Технології  Інформаційно-комунікаційна; проектна; особистісно-розвивальна; тренінгова 

Моніторинг Рівні професійного саморозвитку: низький, середній, високий. Кожний рівень 

професійного розвитку майбутнього фахівця потребує додаткового аналізу. 

Очікування Підвищення рівня професійного розвитку майбутнього фахівця; сформована 

потреба у проектуванні професійно-культурного розвитку впродовж життя; 

готовність до професійної діяльності, її труднощів; здатність до 

самоорганізації професійного саморозвитку.  
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Для проектування і впровадження системи стимулювання професійного 

саморозвитку у межах фахової підготовки майбутніх майстрів виробничого 

навчання важливим є виділення системних критеріїв, конструктів. Кожний 

компонент має  особливості і етапи. Розглянемо провідні структурні елементи 

змістового компоненту. Провідними структурними елементами змістового 

компонента є: 

 знання цінностей змісту професійно-педагогічної освіти на особистісному 

рівні; 

 знання теорії і методики професійного саморозвитку особистості; 

 уміння в сфері забезпечення власного професійно-педагогічного 

саморозвитку; 

 досвід професійного самостановлення як майстра виробничого навчання.  

Практична значущість цього компонента досягається майбутніми 

майстрами виробничого навчання шляхом засвоєння знань про теорію і методику 

професійного саморозвитку засобами самоосвіти та самовиховання; набуття 

позитивного досвіду щодо професійного саморозвитку.  

Методами самоосвітньої діяльності: планування роботи, вибір форм, 

джерел і варіацій самоосвітньої діяльності, організація робочого місця, 

регламентація роботи, самоконтроль і самозвіт щодо результатів діяльності. 

Цільовим орієнтиром самоосвіти є загальнокультурні і фахові знання.  

Методами самовиховання: самоаналіз, рефлексія професійного 

становлення, ідентифікація з професійним зразком, складання завдань власної 

системи професійного саморозвитку, планування і проектування власної 

професійної діяльності, самоорганізація, самостимулювання і самокорекція 

роботи над собою.  

Технолого-методичний компонент передбачає наступні етапи: мотиваційно- 

ціннісний; організаційно-діяльнісний; стимулювальний; оцінно-результативний. 

Мотиваційно-ціннісний етап розкривається через ціннісні орієнтації, 

особисті знання, потреби, інтереси, мотиви зовнішнього стимулювання, мотиви 
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внутрішнього самоутвердження майстра виробничого навчання, що визначає 

змістовий бік діяльності щодо саморозвитку. Він відображає психологічний 

настрій, усвідомлення себе як професіонала, своїх професійних ускладнень і 

особистісних значущих професійних якостей, визначення цілей в умовах 

професійного саморозвитку. Когнітивна складова включає знання методик 

самоаналізу і самодіагностики, технологічні знання (система методів, засобів, 

форм і механізмів особистісно-професійного саморозвитку). Емоційно-вольова 

складова розкривається через емоційно-позитивне ставлення до змісту і процесу 

професійного саморозвитку, усвідомлення і позитивне сприйняття власного 

образу «Я» як професіонала, емоційну стійкість, здатність контролювати процес 

саморозвитку і не допускати невиправданих відхилень від наміченого плану. 

Реалізація цього компоненту проекту здійснюється методами: формування 

мотивів активності у професійно-педагогічному саморозвитку; забезпечення 

емоційного переживання осмислення цінностей майстра виробничого навчання; 

формування установок на професійно-педагогічний саморозвиток впродовж 

життя. 

   Мотивація професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання – це сукупність мотивів, що ініціюють та спрямовують фахівця на певні 

дії, направлені за засвоєння змісту фахової освіти. Необхідно сформувати 

мотивацію, зробити діагностику наявності її сформованості рівня розвитку, 

сформувати та вдосконалити засоби професійної самоосвіти і самовиховання, 

застосувати сформовані професійні параметри у практичній діяльності майбутніх 

майстрів виробничого навчання. Цільова орієнтація суб‟єктів професійного 

саморозвитку спрямована на оволодіння комплексом умінь і якостей, значущих 

для виконання фахівцем-майстром виробничого навчання на робочому місці усіх 

професійних функцій у цілому.  

 На організаційно-діяльнісному етапі впроваджуються  методи організації 

процесів: 

- проектування професійного саморозвитку (формулювання цілей 

професійного саморозвитку на поточний період і перспективу, ведення 
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щоденника, використання положень тайм-менеджменту, оптимізація власних 

ресурсів); 

 організація виконання завдань-самозобов‟язань професійного саморозвитку 

(наприклад, збільшити рівень відповідальності за власні дії у суспільстві, засвоїти 

нові техніки спілкування з людьми з позиції толерантності, доброзичливості, 

демонструвати якісне володіння рідною мовою, покращити навички культури 

мовленнєвої діяльності); 

- здійснення саморозвивальної діяльності; 

- самостимулювання і корекція проміжних і кінцевих результатів. 

Організаційно-діяльнісний етап включає дії щодо самостійної інтерпретації 

умов професійного саморозвитку, організації самоформування умінь проектувати 

і реалізовувати професійний саморозвиток шляхом оптимального вибору форм і 

технологій реалізації цілей і завдань саморозвивальної діяльності, відстежувати 

хід цього процесу. Компонент рефлексії відображає здатність до самопізнання і 

самооцінки професійної діяльності і своєї особистості, аналізу рефлексії процесу 

творчої самореалізації, самоконтролю ефективності власних дій, корекції 

результату, стимулює розвиток здатності майбутнього майстра до роботи над 

собою. 

Стимулювальний етап реалізується за допомогою методів: стимулювання 

інтересу до професійно-педагогічного саморозвитку; стимулювання 

відповідальності за результати професійного саморозвитку; стимулювання 

активності в оволодінні цінностями майстра виробничого навчання; 

стимулювання дій щодо розроблення і реалізації поточних і перспективних 

програм професійно-педагогічного саморозвитку. 

Оцінно-результативний етап включає: оцінку ступені оволодіння рівнями 

професійно-педагогічної діяльності (репродуктивним, особистісно-евристичним, 

суспільно-креативним); оцінку здатності до професійно-педагогічного 

саморозвитку впродовж життя.  
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Оцінний блок системи представлений критеріями сформованості 

конкретних професійних компетентностей; йдеться й про оцінку ступенів 

оволодіння студентами рівнями професійно-педагогічної діяльності 

(репродуктивним, особистісно-евристичним, суспільно-креативним).  

Результативний блок моделі містить очікуваний результат підготовки –  

досягнення нового рівня готовності до професійного саморозвитку впродовж 

життя. Таким чином, результат відображає стан, який має бути отримано в 

процесі впровадження у навчання запропанованної системи проектування 

професійного саморозвитку студентів та комплексу педагогічних умов, значущих 

для її функціонування. 

Використання педагогічно доцільних шляхів упровадження педагогічних 

умов реалізації особистісно зорієнтованої підготовки розвивального характеру, 

які дають змогу залучати студентів до активної співпраці.  У її процесі вони 

виявляють свою сутність, підвищують рівень своєї професійної компетенції, 

сприяє формуються  їх творчі особистісні якості.  

Створенню педагогічних ситуацій навчання, які стимулюють студентів до 

вдосконалення своєї професійної компетентності та спонукають до усвідомлення 

свого позитивного образу «Я», сприяє особистісно спрямована тематика 

матеріалу, що вивчається на заняттях зі спецдисциплін. Широке освітнє 

середовище освітнього процесу включає спеціальний відбір завдань, 

дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій щодо його використання, 

типів навчального діалогу, форм контролю у ході оволодіння знаннями 

професійно розвивального характеру. Особистісно-орієнтоване навчання 

передбачає відмову від готових, стандартних шляхів вирішення проблем та 

перехід до викладання навчальної дисципліни чи проведення занять у формі 

“пояснення – пошуку”, звернення до особистості студентів, урахування їх вікових 

і статевих особливостей, інтересів, життєвого досвіду.  

 Слід зазначити, що між усіма блоками моделі існує зворотний зв‟язок, який 

дозволяє, ґрунтуючись на отриманих результатах, вносити зміни до змісту, форм і 

методів професійної підготовки майбутніх фахівців.  
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2.3. Компонентно-критеріальна оцінка рівнів сформованості 

професійного саморозвитку   майбутніх майстрів виробничого навчання 

 

Одним із напрямів нашого експериментального дослідження є виділення та 

обґрунтування основних критеріїв та показників сформованості компетентності 

майбутніх майстрів виробничого навчання у професійному саморозвитку. Перш 

ніж перейти до виокремлення та обґрунтування критеріїв і показників 

сформованості здатності до професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання розглянемо підходи до розв‟язання цієї проблеми у працях 

вітчизняних та зарубіжних дослідників.  

Насамперед необхідно визначити зміст поняття «критерій». «Це ознака, за 

якою можна судити про щось, мірило для визначення, оцінки предмета чи явища, 

основа для оцінки або класифікації чогось» (Новий тлумачний, 1998, с. 211).  

 В. Курило (1999) під поняттям «критерій» розуміє об‟єктивну ознаку, за 

допомогою якої здійснюється порівняльна оцінка досліджуваного явища, ступеня 

розвитку його у різних обстежуваних осіб або сукупність таких якостей явища, 

що відображають його суттєві характеристики і саме тому підлягають оцінці. 

Л.Путляєва (1990), вивчаючи проблеми професійного навчання, 

конкретизує значення критерію як «міри оцінювання досліджуваного явища та 

тих змін, які відбулися в розвитку окремих складових чи особистості в цілому в 

результаті експериментального навчання та виокремлених педагогічних умов, 

згідно за  якими визначена гіпотеза відповідає чи не відповідає результатам 

експерименту» (с. 37).  

Н. Масовер (2005) виокремлює показники професійного саморозвитку 

особистості з погляду змістовно-мотиваційного критерію − об‟єм знань та 

система уявлень про сутність професійної діяльності, основні вимоги професії до 

особистості спеціаліста,  його професійні знання, вміння, навички; з погляду 

організаційно-діяльнісного критерію − виражена професійна спрямованість, 

емоційна привабливість професії, готовність самоорганізувати власну діяльність 

та наявність планів саморозвитку. Технологічний критерій вказує на вміле 
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володіння різними педагогічними та психологічними технологіями, методами 

самовиховання, вміння переборювати труднощі і досягати поставлених цілей у 

професійному саморозвитку. 

Р. Загнибіда (2014) визначає такі критерії професійного саморозвитку і 

самовдосконалення майбутнього фахівця: критерій пізнавальної активності, 

критерій спрямованості на професійне самовдосконалення, критерій 

сформованості вмінь і навичок самовдосконалення. У його роботі представлені 

структурні компоненти і показники професійного самовдосконалення майбутніх 

фахівців: когнітивний як сукупність навчальних і професійних знань; потреба в 

знаннях професійної та практичної підготовки; знання змісту майбутньої 

професійної діяльності; мотиваційно-особистісний як позитивне ставлення до 

майбутньої професійної діяльності; усвідомлення значущості професійних знань, 

умінь і навичок; прагнення до набуття конкурентоспроможності у власній 

професійній діяльності; бажання працювати і вдосконалюватись за обраною 

спеціальністю; впевненість у подоланні труднощів; знання принципів та правил 

самоосвіти, саморозвитку й самовиховання; здатність до самооцінки, вміння 

конструктивно взаємодіяти з оточуючими; прагнення оволодіти професійними 

знаннями, вміннями й навичками; засвоєння правил професійного етикету; 

організаційно-діяльнісний як уміння застосовувати професійні знання в 

безпосередній практичній діяльності; активній позиції в оволодінні знаннями про 

професію; адекватна самооцінка наявності системи знань, умінь необхідних для 

виконання типових функцій професійної діяльності; ініціативність і самостійність 

у навчально-пізнавальній діяльності; творчий підхід до вибору шляхів досягнення 

мети професійної діяльності.  

Позитивно оцінюючи визначені Р. Загнібідою критерії загалом, зазначимо, 

що знанням принципів та правил самоосвіти, саморозвитку, самовиховання мають 

бути включені в систему компонентів когнітивного критерію. 

 О. Колодницька (2012) виділяє такі критерії професійного саморозвитку 

особистості педагогічного працівника: самоосвітньо-діяльнісний; проектний; 

професійно-творчий; рефлексивно-оцінний. Самоосвітньо-діяльнісний критерій 
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характеризує рівень знань і вмінь про культуру самоосвіти, самоосвітньої 

діяльності. Критерій проектної компетенції характеризує розуміння поняття 

«проектна діяльність» та особливостей роботи за цим видом діяльності. 

Професійно-творчий критерій пов'язаний із здатністю до інновацій у праці, 

проявами ініціативи, оригінальності. Рефлексивно-оцінний критерій включає 

сформованість професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя, що 

виявляється і розвивається в самоосвітній професійній діяльності через її 

рефлексивне самоусвідомлення, творче самовираження і систематичний 

самоаналіз, самооцінку та самоконтроль.  

Л. Дудікова (2012) вважає, що основними критеріями сформованості 

готовності до професійного самовдосконалення можуть бути мотиваційно-

ціннісний критерій (інтерес до професії; бажання стати професіоналом; 

сформованість потреби у самовдосконаленні у професійній діяльності; 

усвідомлення особистісного сенсу у професійному самовдосконалення тощо); 

пізнавально-інформаційний (усвідомлення ступеня готовності до професійного 

самовдосконалення протягом життя; чіткість у розумінні сутності, змісту, ознаки 

механізмів, етапів професійного самовдосконалення; наявність системи 

теоретичних знань з проблем професійного самовдосконалення; здатність 

осмислювати результати власної професійної діяльності); пізнавально-

інформаційний (уміння ставити мету й завдання професійного 

самовдосконалення, планувати кроки їх досягнення; володіння різними методами, 

прийомами та технологіями самовдосконалення; уміння здійснювати 

самоконтроль, самоаналіз і самооцінку результатів діяльності із 

самовдосконалення; регулярність занять самоосвітою і самовиховання тощо). 

Г. Цвєткова (2013) виділяє наступні компоненти та критерії професійного 

самовдосконалення викладача: мотиваційно-ціннісний (пізнавальний інтерес, 

виражені потреби та мотиви самовдосконалення, ціннісне ставлення до 

педагогічної професії, цілеспрямованість); інтелектуально-когнітивний (рівень 

педагогічної свідомості, критичне педагогічне мислення, наявність знань про 

структуру, етапи, закономірності, складові професійного самовдосконалення, 
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активність у пошуках шляхів самовдосконалення, психолого-педагогічна 

ерудованість); операційно-діяльнісний (якість самовдосконалення; наявність 

здібностей та умінь самостійності, вольова врегульованість, гнучкість та 

оригінальність процесів самовдосконалення); рефлексивно-трансцендентний 

(здатність до професійно-педагогічної рефлексії; здатність до самопізнання, 

самоконтролю, самоідентифікації, здатність розглядати себе з позицій 

покращення, виявлення й усунення бар‟єрів самовдосконалення з метою руху 

вперед); креативний (самоактуалізація, активність у генеруванні педагогічних 

ідей, здатність створювати нову педагогічну дійсність, розвиток уяви, фантазії). 

Н. Ковальчук (2006) визначає такі критерії та основні показники 

професійного самовдосконалення студентів педагогічного навчального закладу: 

змістовно-мотиваційний (наявність знань про сутність і особливості професійного 

самовдосконалення; прояв потреби у виробленні позитивних та усуненні 

негативних властивостей, важливих для майбутньої професії); організаційно-

діяльнісний (вміння організовувати професійне самовиховання та самоосвіту; 

наявність самокритичності в оцінці своєї поведінки, вчинків та результатів 

навчально-виховної діяльності; активна та планомірна робота над собою згідно з 

метою професійного самовдосконалення); психотехнічний (самостійність вибору 

засобів, прийомів та основних напрямків професійного самовдосконалення; прояв 

активності в пошуку нових способів вирішення завдань професійного 

самовдосконалення; коригування роботи над собою). Є й інші версії критеріїв і 

показників професійного самовдосконалення майбутнього фахівця. 

 Проте можна стверджувати, що вивчаючи проблему підготовки 

майбутнього фахівця до професійного саморозвитку, сучасні науковці не мають 

спільної думки щодо визначення критеріїв та показників, результатів 

професійного саморозвитку.  

Комплекс критеріїв і показників результатів професійного саморозвитку 

майбутнього майстра виробничого навчання ще не був предметом наукового 

розгляду в Українській педагогічній думці. 
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 У науково-педагогічній літературі відсутній єдиний інструментарій 

визначення критеріїв, рівнів професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання.  

На основі аналізу результатів досліджень науковців та власного досвіду  

розв‟язання проблеми організації професійного саморозвитку майбутнього 

майстра виробничого навчання, ми побудували авторське уявлення прол його 

результат.  

Визначаючи професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого 

навчання як процес, ми розуміємо що на кожному етапі становлення та розвитку 

студента їм може бути продемонстровано свй проміжний результат, який має 

якісний та кількісний вимір. 

Схарактеризуємо структуру проміжного результату професійного 

саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання як процесу. 

Проміжний результат є системою, яка відрізняється появою певних 

новоутворень у психіці особистості студента. Саморозвиток – це процес та 

результат неперервного впливу особистості на себе. Процес саморозвитку – це 

зміна стану певної системи  особистісті майбутнього фахівця в діяльнісному 

вимірі. Поява новоутворень відбувається у сферах: мотиваційній, когнітивній, 

афективній, соціально-психологічній. 

Враховуючи структуру системи особистості в діяльнісному вимірі та 

пріоритетне значення процесу саморегуляції в розвитку психіці, що підкреслюють 

психологи, можна говорити про системний характер сукупності компонентів 

проміжного результату професійного саморозвитку майбутнього майстра 

виробничого навчання. Вони утворюють цілісну множину і є взаємопов‟язаними. 

Система компонентів проміжного результату професійного 

саморозвитку: мотиваційно-аксіологічний;  когнітивно-саморегулювальний; 

афективно-саморегулювальний;  рефлексивно-діяльнісний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент проміжного результату професійного 

саморозвитку відбиває такі нові мотиви майбутнього фахівця, як: бажання 

підвищити рівень власної актуальної готовності до професійної творчості; 
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усвідомлення важливості для професійних самоосвіти, самовиховання; 

необхідність підвищити духовно-моральний рівень; забезпечення формування 

культури професійно-педагогічних дій, належне спілкування в навчальному, 

родинному і професійному середовищі тощо. 

В ієрархії інтересів як новоутворень чільне місце займають пізнавальні 

інтереси, що пов‟язані з поглибленням знань базових професійних і психолого-

педагогічних наук, з підвищенням якості громадської діяльності, процесу 

самопізнання тощо. 

Серед нових новоутворень домінують установки на пошук нових способів і 

засобів професійного саморозвитку, рефлексії професійного становлення, 

досягнення рівня культури в професійній самоосвіті і самовихованні, 

забезпечення творчого характеру навчальних і професійно значущих дій. У 

комплексі відповідних новоутворень займають і нові завдання самозобов‟язання у 

сфері професійного саморозвитку, які віддзеркалюють нові потреби в його 

активізації та достатній ступінь виконання раніше запланованих дій.  

Когнітивно-саморегулювальний компонент певного рівня сформованості 

результатів професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого 

навчання передусім відбиває появу в його психіці таких новоутворень як 

конкретні професійні компетентності та готовність до інновацій в професійній 

сфері; здатність до розширення і поглиблення знань про професійний 

саморозвиток на основі знань про самоосвіту і самовиховання. 

Індикаторами появи новоутворень в афективній (емоційно-вольовий) сфері 

особистості майбутнього фахівця на певному етапі його професійному 

саморозвитку слід вважати такі показники: оволодіння новими професійними 

компетентностями, готовністю до інновацій; поява здатності до саморегуляції 

власних емоцій впродовж навчання і виробничий практики; оволодіння на 

належному рівні вольовими якостями; оволодіння такою компетентністю, як 

готовність до неперервного емоційно-вольового процесу власного професійного 

саморозвитку. 
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У рефлексивно-діяльнісному компоненті віддзеркалюється сукупність таких 

новоутворень, як: здатність до рефлексії професійного становлення та 

саморозвитку, готовність до процесів організації самоосвіти і самовиховання як 

засобів професійного саморозвитку. Нами були визначені критерії та інтегральні 

показники рівня професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання адекватно структурі проміжного результату їх професійного 

саморозвитку.                                                                                                         

Критерії та показники професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання:          

  мотіваційно-цінісний –  сформованість ієрархічної системи мотивів 

професійного саморозвитку, їх стійкість та дієвість;  

 когнітивний – сформованість значущих для професійного саморозвитку 

компетентностей;  

 емоційно-вольовий – здатність до емоційно-вольової регуляції процесів 

проектування, організації, стимулювання і самоконтролю професійного 

саморозвитку;  

 операційно-діяльнісний – готовність до самостійної організації значущих 

для професійного саморозвитку діяльностей – самоосвітньої і самовиховної. 

При виділені рівнів професійного саморозвитку ми спиралися на роботи  

Л.Виготського (1996), С. Рубінштейна (1989), Д. Ельконіна (1989), які розробили 

продуктивну теорію діяльності. У нашому дослідженні нами визначено рівні 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання за 

зазначеними критеріями.  

Рівень професійного саморозвитку − це показник сформованості, що 

виражається у ступені оволодіння майбутнім майстром виробничого навчання 

системою інтегральних дій щодо самоформування й розвитку професійних 

компетентностей, особистісних, емоційно-вольвих якостей, необхідних для 

виконання професійних обов‟язків згідно з ОХК та посадовою інструкцією. 

Подамо характеристику рівнів професійного саморозвитку майбутніх майстрів 



112 
 

 
 

виробничого навчання (високий, середній, низький)  відповідно до  

вищезазначених критеріїв. 

Високий рівень професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання (суспільно-креативний та особистісно-еврестичний): 

За мотиваційно-ціннісним критерієм: у студентів сформована вся система 

мотивів професійного саморозвитку засобами самоосвіти і самовиховання як 

результат глибокого усвідомлення потреби та інтересу до нього. Йдеться 

насамперед про такі мотиви, як прагнення до якісного виконання на робочому 

місці усього комплексу функцій: професійно-виконавських, професійно-

комуникативних, професійно-творчих; бажання бути активним у розбудові 

української держави, сприяння її сталому розвитку та національному 

культуротворенню; підвищення громадської активності в аспекті побудови 

громадянського суспільства. Складниками комплексу системи мотивів 

внутрішнього плану є оволодіння професією на рівні педагога-майстра, 

забезпечення готовності до успішної самореалізації і самоактуалізації у 

професійному середовищі і громадському житті, повне розкриття власного, 

закладеного природою потенціалу в цілях досягнення у фаховому середовищі 

рівнів професійно-педагогічної культури, усвідомлення сенсу професійної кар‟єри 

як служіння Україні і майбутнім фахівцям. Зазначена система мотивів 

перетворилася у рушійну силу дій майбутнього майстра виробничого навчання у 

напрямі оволодіння готовністю до проектування професійного саморозвитку і 

його здійснення. Другою сутнісною характеристикою високого рівня 

професійного саморозвитку є його стійкість системи мотивів, що є підґрунтям для 

розроблення  цілей професійного саморозвитку студентів.  

За когнітивним критерієм: сформованість на самоцінному рівні всієї 

системи компетентностей майстра виробничого навчання в контексті досягнення 

високого рівня його професійного саморозвитку: здатність до самоаналізу власної 

моральної, психічної і практичної готовності до професійного саморозвитку; 

здатність до само формування мотивів професійної самоосвіти у технічний і 

педагогічній сферах; здатність до створення на ринку праці майстрів виробничого 
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навчання інноваційного продукту; здатність до адекватної самооцінки рівнів 

сформованої готовності до професійного самовиховання; здатність до 

проектування завдань-самозобов‟язань щодо розвитку образа «Я» як майстра 

виробничого навчання самоосвітніми і самовиховними засобами; здатність до 

самоорганізації і самовиховання професійно важливих якостей майстра 

виробничого навчання; здатність до самоорганізації професійної самоосвіти 

технічного і педагогічного спрямування; готовність до самостимулювання 

власного професійного саморозвитку як майбутнього майстра виробничого 

навчання;готовність до довільного самоконтролю процесу професійного 

саморозвитку впродовж життя. 

За емоційно-вольовим критерієм: сформована готовність до емоційного 

переживання суперечностей між ідеальним та реальними «образами – Я» як 

майстра виробничого навчання, здатного до емоційного переживання цінностей 

національної етнокультури і змісту професійно-педагогічної освіти, наявні 

потреби  самоформуванні значущих для професійного саморозвитку 

компетентностей; повністю сформована готовність до систематичних вольових 

зусиль у напрямі проектування, організації й самостимулюванні і самоконтролю 

професійного саморозвитку засобами самоосвіти і самовиховання.  

За операційно-діяльнісним критерієм: майбутні фахівці якісно оволоділи 

всіма компонентами готовності до самостійної організації значущих для 

професійного саморозвитку самоосвітньої і самовиховної діяльності (йдеться про 

моральну, психологічну і практичну готовності, їх самоосвітні і самовиховні дії 

відрізняються неперервністю, системністю, результативністю. Вони охоплюють 

весь комплекс необхідних для професійного становлення компетентностей 

майстра виробничого навчання. Студенти систематично здійснюють рефлексію 

професійного становлення. 

Середній рівень професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання (особистісно-еврестичний): 

За мотиваційно-ціннісним критерієм: у студентів не у повній мірі 

сформована система мотивів професійного саморозвитку засобами самоосвіти і 
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самовиховання. Інтерес до нього зафіксовано на рівні цікавості. На належному 

рівні не сформовані мотиви щодо якості виконання комплексу таких функцій 

майстра виробничого навчання, як професійно-творчих; активної громадської 

позиції, сприяння сталому розвитку України та національному культуротворенню. 

У студентів, що знаходяться на середньому рівні, не сформовані й такі мотиви 

внутрішнього плану, як оволодіння професією на рівні педагога-майстра, 

забезпечення готовності до успішної самореалізації і самоактуалізації у 

професійному середовищі і громадському житті, повне розкриття власного, 

закладеного природою потенціалу в цілях досягнення у фаховому середовищі 

високих рівнів професійно-педагогічної культури. Вони добре не усвідомлюють 

особистісний сенс професійної кар‟єри. Система мотивів щодо оволодіння 

професією майстра виробничого навчання у цілому сформована. Однак прагнення 

самоудосконалювати власні професійні дії лише декларуються. Майбутні фахівці 

цього рівня демонструють нецілісний характер установок, недостатньо 

сформовані вміння і навички у розробленні власних проектів професійного 

саморозвитку, розрахованих на перспективу. 

За когнітивним критерієм: у студентів система компетентностей майстра 

виробничого навчання засвоєна не  повною мірою, йдеться про здатність до 

самоаналізу власної моральної, психічної і практичної готовності до професійного 

саморозвитку.  Недостатньо виявляються навички самоформування мотивів 

професійної самоосвіти у технічний і педагогічній сферах; не має повністю 

сформованої потреби до створення на ринку праці майстрів виробничого 

навчання інноваційного продукту; немає систематичного вміння виявляти 

адекватну самооцінку рівнів сформованої готовності до професійного 

самовиховання; не у повній мірі виражена здатність до проектування завдань-

самозобов‟язань щодо розвитку образа «Я» як майстра виробничого навчання 

самоосвітніми і самовиховними засобами; час від часу демонструється здатність 

до самоорганізації і самовиховання професійно важливих якостей майстра 

виробничого навчання; здатність до самоорганізації професійної самоосвіти 

технічного і педагогічного спрямування виражена неповною мірою; готовністі до 
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самостимулювання власного професійного саморозвитку як майбутнього майстра 

виробничого навчання виявляється недостатньою, до самоконтролю процесу 

професійного саморозвитку впродовж життя сформовані не повною мірою. 

За емоційно-вольовим критерієм: недостатньо сформована готовність до 

емоційного переживання суперечностей між ідеальним та реальними образами  

«Я» як майстра виробничого навчання, немає постійної потреби в 

самоформуванні необхідних для професійного саморозвитку компетентностей; не 

повною мірою виявляється сформована готовність до систематичних вольових 

зусиль у напрямі проектування, організації й самостимулюванні і самоконтролю 

професійного саморозвитку засобами самоосвіти і самовиховання.  

За операційно-діяльнісним критерієм: майбутні фахівці недостатньо 

оволоділи діями у напрямі професійного саморозвитку засобами самоосвітньої і 

самовиховної діяльності. Немає сформованої готовності у моральній, 

психологічній і практичній сферах. Їх самоосвітні і самоосвітні дії, які охоплюють 

весь комплекс необхідних для професійного становлення компетентностей 

майстра виробничого навчання,  не відрізняються неперервністю, системністю, 

результативністю.  

Низький рівень професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання: 

За мотиваційно-ціннісним критерієм: у студентів не сформована повністю 

система мотивів професійного саморозвитку засобами самоосвіти і 

самовиховання, особливо йдеться про виконання усього комплексу функцій 

майбутнього майстра виробничого навчання – професійно-виконавських, 

професійно-комунікативних, професійно-творчих; підвищення громадської 

активності в аспекті побудови громадянського суспільства і націєтворення. 

Майбутні фахівці демонструють нерозвиненість або відсутність мотивів 

внутрішнього плану: оволодіння професією на рівні педагога-майстра, 

забезпечення готовності до успішної самореалізації і самоактуалізації у 

професійному середовищі і громадському житті, розкриття власного потенціалу 

усвідомлення сенсу професійної кар‟єри.  У майбутніх майстрів виробничого 
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навчання спостерігається відсутність готовності до проектування власного 

професійного саморозвитку і його здійснення. Немає стійкості за часом, яка є 

характеристикою відповідної системи мотивів, що має бути підґрунтям для 

розробки цілей професійного саморозвитку студентів. Студенти за цим критерієм 

виявляють відсутність або недостатньо сформовані вміння і навички у розробці 

власних проектів професійного саморозвитку на перспективу. 

За когнітивним критерієм: у студентів відсутня або недостатньо 

сформована система компетентностей майстра виробничого навчання в контексті 

досягнення професійного саморозвитку: розвинута неповною мірою систематична 

здатність до самоаналізу власної моральної, психічної і практичної готовності до 

професійного саморозвитку; відсутні або недостатньо розвинуті здатності до: 

самоформування мотивів професійної самоосвіти у технічний і педагогічній 

сферах; створення на ринку праці майстрів виробничого навчання інноваційного 

продукту; адекватної самооцінки рівнів сформованої готовності до професійного 

самовиховання; до проектування завдань-самозобов‟язань щодо розвитку образа 

«Я» як майстра виробничого навчання самоосвітніми і самовиховними засобами.  

Систематично не виявляються вміння  до самоорганізації і самовиховання 

професійно важливих якостей майстра виробничого навчання, немає прагнення до 

самоорганізації професійної самоосвіти технічного і педагогічного спрямування, 

відсутня або недостатня практична готовність до самостимулювання власного 

професійного саморозвитку як майбутнього майстра виробничого навчання; 

немає або неповною мірою виражена готовність до самоконтролю професійного 

саморозвитку впродовж життя. 

За емоційно-вольовим критерієм: у студентів не сформована  повною мірою 

готовність до емоційного переживання суперечностей між ідеальним та 

реальними образами  «Я» як майстра виробничого навчання, здатного до 

емоційного переживання цінностей національної етнокультури і змісту 

професійно-педагогічної освіти, немає потреби у самоформуванні значущих для 

професійного саморозвитку компетентностей; немає або недостатньо сформована 

готовністі до систематичних вольових зусиль у напрямі проектування, організації, 
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самостимулювання і самоконтролю професійного саморозвитку засобами 

самоосвіти і самовиховання.  

За операційно-діяльнісним критерієм: майбутні фахівці не оволоділи всіма 

компонентами готовності до самостійної організації значущих для професійного 

саморозвитку самоосвітньої і самовиховної діяльності зокрема моральної, 

психологічної і практичної готовності.  

Дослідження проблеми проектування професійного саморозвитку у 

майбутніх майстрів виробничого навчання в умовах особистісно-розвивального 

середовища професійно-педагогічного коледжу та індустріально-педагогічного 

технікуму передбачає визначення за допомогою обґрунтованих критеріїв та 

показників рівнів професійних самоосвіти і самовиховання, та їхній вплив на 

загальний рівень професійного саморозвитку студентів.  

     Рівні компетентності студентів у професійній самоосвіті 

Високий рівень:  

 Глибока усвідомленість потреби у професійній самоосвіті, пов‟язаній з 

професійним саморозвитком, сприйняття цінностей самоосвіти на рівні 

особистісних.  

 Студенти цієї групи мають широкі, соціально значущі мотиви самоосвітньої 

діяльності, які  зумовлені необхідністю визначення свого місця в суспільстві, у 

професії.  

 Знання майбутніх майстрів виробничого навчання про самоосвітню 

діяльність є повними, глибокими, різноспрямованими і самоцінними. Вони 

відрізняються уміннями у сферах самопізнання, самооцінки, самоконтролю, 

самокорекції, самостимулювання професійної самоосвіти. 

Середній рівень: 

 На середньому рівні виявлена усвідомленість потреби у професійній 

самоосвіті, пов‟язаній з професійним саморозвитком, сприйняття цінностей 

самоосвіти на рівні особистісних.  

 Студенти цієї групи мають соціально значущі мотиви самоосвітньої 

діяльності, але вони виражені не  повною мірою. 
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 Майбутні майстри виробничого навчання мають певні знання про 

самоосвітню діяльність, але не мають можливості втілити їх у процесі навчання. 

Вони мають деякі уміння у сферах самопізнання, самооцінки, самоконтролю, 

самокорекції, самостимулювання професійної самоосвіти. 

Низький рівень: 

 Не має усвідомленості, потреби у професійній самоосвіті, пов‟язаній з 

професійним саморозвитком, сприйняття цінностей самоосвіти на рівні 

особистісних.  

 Студенти цієї групи не мають, соціально значущі мотиви самоосвітньої 

діяльності, або демонструють низький рівень мотивації до самоосвіти. 

 Знання майбутніх майстрів виробничого навчання про самоосвітню 

діяльність є неповними,фрагментарними. Вони не володіють уміннями у сферах 

самопізнання, самооцінки, самоконтролю, самокорекції, самостимулювання 

процесу професійної самоосвіти. 

Рівні компетентності студентів у професійному самовихованні 

Високий рівень: 

 Цілісний характер усвідомленості потреб у професійному самовихованні, 

мотивів його самоорганізації. Сформованність на самостійному рівні знань і умінь 

(діагностичних, проектувальних, само організаційних, самостимулювальних, 

самокорегувальних, самоконтроль них у сфері перевтілення професійного 

самовиховання у впливовий чинник професійного саморозвитку). Наявність у 

студентів “Я” – концепції професійного саморозвитку засобами самоосвіти і 

самовиховання. Глибоке оволодіння теорією самовиховання та методикою роботи 

над собою: свідома установка на позитивний результат самовиховання; 

психологічна готовність до активної, системної роботи із самовиховання. 

 Наявність адекватної самооцінки актуального рівня сформованості 

компетентності до професійного самовиховання. 
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 Розвинутий рівень вольових якостей, наявність звички самооцінки, 

самоконтролю і саморегулювання, які надають самовихованню  

цілеспрямованості та різнобічності. 

Середній рівень: 

 Характер усвідомленості потреб у професійному самовихованні, мотивів 

його самоорганізації не носять цілісного характеру. Виявляється недостатня 

сформованість на самостійному рівні знань і умінь (діагностичних, 

проектувальних, самоорганізаційних, самостимулювальних, самокорегувальних, 

самоконтроль них у сфері перевтілення професійного самовиховання у впливовий 

чинник професійного саморозвитку). Наявність у студентів “Я”–  концепції 

професійного саморозвитку засобами самоосвіти і самовиховання, але вона 

потребує вдосконалення. Студент має уяву, демонструє можливість оволодінням 

теорією самовиховання та методикою роботи над собою: є установка на 

позитивний результат самовиховання; психологічна готовність до активної, 

системної роботи із самовиховання виражена  неповною мірою. 

 Студент має деякі навички самооцінки актуального рівня сформованості 

компетентності до професійного самовиховання. 

 Продемонстровані вольові якості, констатується наявність звички 

самооцінки, самоконтролю і саморегулювання, але вони виражені не  повною 

мірою. 

Низький рівень: 

 Не має усвідомленості потреб у професійному самовихованні, мотивів його 

самоорганізації. Сформованість на самостійному рівні знань і умінь 

(діагностичних, проектувальних, самоорганізаційних, самостимулювальних, 

самокорегувальних, самоконтрольних) знаходиться на низькому рівні, або 

відсутня. Не має у студентів “Я”–  концепції професійного саморозвитку засобами 

самоосвіти і самовиховання. Демонструється поверхневе оволодіння теорією 

самовиховання та методикою роботи над собою: не має установки на позитивний 
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результат самовиховання; психологічна готовність до активної, системної роботи 

із самовиховання сформована недостатньо. 

 Не має адекватної самооцінки актуального рівня сформованості 

компетентності до професійного самовиховання. 

 Є уявлення про вольові якості, самооцінку, самоконтроль і 

саморегулювання процесу самовиховання, але студент не демонструє цих 

навичок.  

Впровадження спроектованої системи у освітній процес потребує готовності 

викладачів і майстрів виробничого навчання забезпечити професійний 

саморозвиток майбутніх майстрів виробничого навчання в умовах сучасного 

освітнього закладу. Але ця готовність у педагогів виявилася різнорівневою. Нами 

було встановлено рівні психолого-педагогічної готовності педагогів у 

забезпеченні професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання. 

Високий рівень компетентності викладачів у теорії і методиці забезпечення 

професійного саморозвитку майбутніх фахівців  передбачає: 

 мотиваційно-ціннісний змістовний компонент: постійна цілеспрямованість 

на власний саморозвиток, результатом якого стають покращені умови для 

професійного становлення студентів; високий рівень пізнавальної мотивації, 

професійної мотивації, мотивації досягнення успіху; 

 когнітивний змістовний компонент: всебічні компетентності зі знань теорії і    

технології професійного саморозвитку, логічне та критичне мислення;  

 емоційно-вольовий змістовний компонент: наявність суб‟єктивного 

контролю, вольового самоконтролю, флексибільності (гнучкість, пластичність), 

рефлексивності та ін. 

 організаційно-діяльнісний змістовний компонент: добре  володіння умінням 

щодо переосмислення, цілепокладання, планування й організації професійного 

саморозвитку.  
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Середній рівень компетентності викладачів у теорії і методиці забезпечення 

професійного саморозвитку майбутніх фахівців  передбачає: 

 мотиваційно-ціннісний змістовний компонент: періодична 

цілеспрямованість на власний саморозвиток, результатом якого стають покращені 

умови для професійного становлення студентів; певний рівень пізнавальної 

мотивації, професійної мотивації, мотивації досягнення успіху; 

 когнітивний змістовний компонент: викладач періодично демонструє 

компетентності в  теорії і технології професійного саморозвитку, логічне та 

критичне мислення;  

 емоційно-вольовий змістовний компонент: періодична наявність 

суб‟єктивного контролю, вольового самоконтролю, флексибільності (гнучкість, 

пластичність), рефлексивності та ін.. 

 організаційно-діяльнісний змістовний компонент: не в повною мірою 

виявляється володіння умінням щодо переосмислення, цілепокладання, 

планування й організації професійного саморозвитку.  

Низький рівень компетентності викладачів у теорії і методиці 

забезпечення професійного саморозвитку майбутніх фахівців  передбачає: 

 мотиваційно-ціннісний змістовний компонент: періодична або відсутня 

цілеспрямованість на власний саморозвиток, результатом якого стають покращені 

умови для професійного становлення студентів; недостатній рівень пізнавальної 

мотивації, професійної мотивації, мотивації досягнення успіху; 

 когнітивний змістовний компонент: викладач періодично демонструє 

компетентності зі знань  теорії і технології професійного саморозвитку, логічне та 

критичне мислення;  

 емоційно-вольовий змістовний компонент: періодична наявність або 

відсутність у діяльності суб‟єктивного контролю, вольового самоконтролю, 

флексибільності (гнучкість, пластичність), рефлексивності та ін.; 
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 організаційно-діяльнісний змістовний компонент: не виявлено володіння 

умінням щодо переосмислення, цілепокладання, планування й організації 

професійного саморозвитку.  

Нами обґрунтовано структуру проміжного результату професійного 

саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання, визначено основні 

компоненти, критерії та показники професійного саморозвитку майбутнього 

майстра виробничого навчання. Ці положення є теоретичною основою 

експериментального етапу дисертаційного дослідження. 

 

 

                                       Висновки до другого розділу      

 

1. Потреба у забезпеченні цілісності педагогічного проектування 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання вимагає 

побудови цілого комплексу проектів, які б у своїй сукупності максимально 

сприяли саморозвивальній діяльності студентів.  Це насамперед проекти 

сукупності принципів та алгоритму побудови відповідної системи. 

1.1. Основою побудови  системи проектування професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання є такі принципи:  принцип соціальної 

доцільності професійно-педагогічного саморозвитку як результату професійної 

самоосвіти і самовиховання; принцип адекватності між змістом професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання та запитами ринку праці; 

принцип самоцінності індивідуальної траєкторії професійного становлення та 

розвитку кожного студента засобами самоосвіти і самовиховання; принцип 

першочергового забезпечення потреб особистості майбутнього майстра в 

оволодінні теорією і методикою самоосвіти і самовиховання; принцип 

неперервності психолого-педагогічної підтримки процесу самоуправління 

кожним студентом власним професійним саморозвитком; принцип створення 



123 
 

 
 

сприятливого психологічного клімату у процесі співпраці всіх суб‟єктів 

професійного розвитку.   

1.2. На основі положень системного підходу було розроблено алгоритм 

побудови  системи проектування професійного саморозвитку  майбутнього 

майстра виробничого навчання, який складається з наступних послідовних дій: 

сформувати у майбутніх майстрів виробничого навчання мотиви професійного 

саморозвитку; створити план забезпечення професійного саморозвитку студентів 

(цільові орієнтири, організаційні заходи з визначенням кола учасників проекту, 

відповідальних за нього та ін, очікуваний результат); створити умови для 

професійної самоосвіти і самовиховання як чинників саморозвитку майбутніх 

майстрів сучасними засобами (включення у програму фахової підготовки 

відповідних спецкурсів, внесення змін до навчальних планів і навчальних програм 

дисциплін, проведення професійних конкурсів, олімпіад, екскурсій); стимулювати 

професійний саморозвиток студентів (нагородження, подяка, визначення, 

підвищення якості та результатів навчання, моделювання цільових орієнтирів та 

векторів професійного саморозвитку); здійснити контроль за результатами 

впровадження системи професійного саморозвитку; оцінити результати.  

2. З-поміж відповідних проектів особливе місце займає проект  комплексу 

основних умов цілісної фахової підготовки студентів як засобу їх професійного 

саморозвитку: встановлення зв‟язків між усіма компонентами педагогічної 

системи, складовими якої є: викладачі і студенти, єдність професійних стандартів, 

навчальних планів та структурно-логічних схем щодо засвоєння навчальних 

дисциплін; організація навчання на особистісно-орієнтованій основі; внутрішня 

єдність складових фахової підготовки – професійного навчання, професійних 

самоосвіти і самовиховання з урахуванням моральних і  культурних цінностей 

суспільства, тенденціями на ринку праці; відповідність між цілями професійної 

освіти майбутніх майстрів виробничого навчання та можливостями їхньої 

майбутньої професійної самореалізації. 

3. Система проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання (ціннісно-цільовий, змістовий, технолого-методичний і 
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результативний взаємопов‟язані компоненти) характеризується такими цілісними 

властивостями: відповідностю потребам національної фахової передвищої  освіти 

у реформуванні; культурозорієнтованістю (насамперед на цінності професійно-

педагогічної культури і культури забезпечення розвитку особистісних і 

професійних якостей засобами самоосвіти і самовиховання); наявністю зв‟язків із 

зовнішнім середовищем (передусім із освітним середовищем професійно-

технічних закладів освіти);  нелінійним характером і, як результат, здатністю до 

самоорганізації на всіх етапах функціонування. 

4. Визначення компонентно-критеріального апарату, значущого для оцінки 

проміжних  результатів професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання характеризується потребою в системному підході до 

розв‟язання  цього завдання. Відповідна система – це цілісна сукупність сфер 

особистості в діяльнісному вимірі – потребнісно-мотиваційної, когнітивної, 

афективної та соціально-психологічної. Компонентний склад такого проміжного 

результату враховує ціннісно-смисловий аспект тих новоутворень, які зявляються 

у всіх сферах особистості майбутнього фахівця за результатами професійного 

саморозвитку. Ще однією особливістю його проектування є врахування 

саморегулювального характеру професійного саморозвитку на основі 

самоосвітніх і самовиховних дій. Отже, структурними компонентами проміжного 

результату професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого 

навчання є такі: мотиваційно-аксіологічний; когнітивно-саморегулювальний, 

афективно-саморегулювальний, рефлексивно-діяльнісний. 

5. Визначені компоненти є  об‟єктивним підґрунтям для виокремлення 

таких критерієв оцінки  проміжних рівнів професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, емоційно-

вольовий, операційно-діяльнісний. 

 

   Основний зміст другого розділу дисертації висвітлено у працях  Ю. Бєлікової 

(2012; 2014e; 2014c; 2017b). 
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

У розділі 3 наведено програму педагогічного експерименту щодо реалізації 

проекту системи професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання та її навчально-методичне забезпечення. Розглянуто особливості 

експериментальної організації професійної самоосвіти та самовиховання 

майбутніх майстрів виробничого навчання з метою їх  професійного 

саморозвитку. Оцінено вплив розробленої системи на рівень професійного 

саморозвитку майбутніх фахівців. Запропоновано перспективи удосконалення 

проектів та організацію професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання. 

 

 

3.1. Програма педагогічного експерименту щодо реалізації проекту      

системи професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання та її навчально-методичне забезпечення 

 

 Із метою перевірки ефективності розробленої системи проектування 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання був 

проведений педагогічний експеримент. Зміст його полягав у внесенні 

цілеспрямованих змін в існуючий навчально-виховний процес, у ході якого 

здійснюється підготовка майбутніх фахівців-педагогів для професійно-технічної 

освіти. На різних етапах дослідження в експерименті взяли участь 202 студенти, 

20 викладачів і майстрів виробничого навчання; 98 студентів увійшло до 

експериментальної групи, 104 – до контрольної.  

База  експерименту – Денецький індустріально-педагогічний технікум, 

Приазовський державний технічний університет, Українська інженерно-

педагогічна академія. 
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Мета експерименту:  у межах перевірки ефективності розробленої системи 

встановити наявність залежностей між рівнями професійного саморозвитку 

майбутніх фахівців та їх компетентностями в теорії і методиці професійної 

самоосвіти і самовиховання, з одного боку, та психолого-педагогічною 

готовністю викладачів – з іншого.  

 Незалежні змінні – умови, які послідовно вводяться на формувальному 

етапі педагогічного експерименту: 

Х1 – компетентність студентів у теорії і методиці професійної самоосвіти;  

Х2 – компетентність студентів у теорії і методиці професійного 

самовиховання;  

Х3 – готовність організаторів експерименту до забезпечення професійного 

саморозвитку.  

 Залежні змінні – рівні професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання: високий, середній, низький.  

 Гіпотеза педагогічного експерименту: створення умов для оволодіння 

викладачами і студентами основами професійної самоосвіти і самовиховання 

виступає у ролі механізму професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання.   

У ході організації експерименту передбачається: 

1) мотивація всіх учасників експерименту; 

2)  ефективна взаємодія (інтеракція) учасників групового процесу; 

3) упорядкований обмін інформацією (комунікація) між усіма учасниками 

експерименту; 

4) забезпечення наочності ходу і результатів експерименту (візуалізація); 

5) моніторинг результатів експерименту; 

6)  аналіз діяльності учасників і оцінювання результатів. 

Експериментальна робота проводилась протягом 2012-2018 років.  

Основні етапи: діагностико-аналітичний, констатувальний, формувальний, 

оцінно-рефлексивний.  
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Діагностіко-аналітичний етап здійснювався за такими послідовними 

напрямами:  

1. Підбір діагностичних інструментів, що дозволяють здійснити 

моніторинг результативності проекту. 

2. Визначення елементів змісту і вимог до рівня підготовки майбутнього 

фахівця в особистісно-розвивальному та професійно-розвивальному вимірах. 

3.  Визначення умов (педагогічних, науково-методичних, матеріально-

технічних і ін.), необхідних для реалізації проекту. 

4. Створення інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів, що 

сприяють реалізації проекту. 

Основні завдання діагностико-аналітичного етапу: аналіз відібраного 

діагностичного інструментарію, необхідного для оцінки рівнів професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання; систематизація понять 

щодо особливостей та рівнів професійної самоосвіти і самовиховання майбутніх 

майстрів виробничого навчання, аналіз можливостей їх впливу на загальний 

рівень професійного саморозвитку студентів; розробка експериментальних 

методичних матеріалів. 

Термін дії етапу: січень 2012 - травень 2012  

Констатувальний етап здійснювался за такими послідовними напрямами: 

1. Оцінка  рівня готовності викладачів за критеріями до проектування і 

організації професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання; 

2. Оцінка рівня готовності студентів за критеріями до організації 

професійних самоосвіти і самовиховання як засобів професійного саморозвитку. 

3. Оцінка актуальних  рівнів професійного саморозвитку студентів.                                            

Основні завдання констатувального етапу: визначення стану та рівнів 

професійної самоосвіти і самовиховання майбутніх майстрів виробничого 

навчання та їхнього впливу на загальний рівень професійного саморозвитку 

студентів; розробка методичних рекомендацій до педагогічних умов 

впровадження експерименту; узагальнення результатів констатувального етапу 
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експериментальної перевірки; визначення контрольних і експериментальних груп 

студентів для формувального етапу експериментальної перевірки. 

Термін дії етапу: травень 2012 - вересень 2013  

 Формувальний етап здійснювався за напрямами: 

1. Упровадження в освітній процес навчального спецкурсу: «Основи 

професійного саморозвитку». 

2. Проведення апробації власної тренінгової методики: Тренінг «Життєві 

перспективи та професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого 

навчання». 

3. Упровадження та апробація складання індивідуальних освітніх маршрутів 

та карт професійного саморозвитку. 

4. Упровадження авторської методики моделювання професійної кар‟єри.  

5. Проведення професійних та психолого-педагогічних конкурсів. 

Основні завдання формувального етапу: експериментальне впровадження 

педагогічних умов та моделі у навчально-виховний процес; реалізація програми 

формувальної дії в експериментальних групах; проміжний контроль рівня прояву 

залежних змінних; визначення результативності впровадження педагогічних умов 

та моделі системи проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання; проведення оцінювання рівнів готовності майбутніх 

майстрів виробничого навчання до професійного саморозвитку в 

експериментальних та контрольних групах. 

Термін дії етапу: травень 2013  - вересень 2017  

Оцінно - рефлексивний етап здійснювався за напрямами: 

1. Оцінка і переосмислення рівнів сформованості готовності особистості 

майбутніх фахівців – майстрів виробничого навчання – до професійного 

саморозвитку. 

2. Коригування освітнього процесу у зв'язку з отриманими результатами, 

визначення перспектив на подальше вивчення предмета дослідження. 

Основні завдання оцінно-рефлексивного етапу: аналіз результатів системи 

проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 
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навчання у навчальний процес; узагальнення результатів формувального етапу 

експериментальної роботи; формулювання висновків. 

Термін дії етапу: вересень 2017  - травень 2017  

Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі Донецького 

індустріально-педагогічного технікуму (2012-2014); Української інженерно-

педагогічної академії; Приазовського державного технічного університету. На 

різних етапах дослідження в експерименті взяли участь 202 студенти, 20 

викладачів та майстрів виробничого навчання.  

Поділ груп на експериментальну та контрольну було здійснено з 

урахуванням таких чинників: а) якісний склад учасників за результатами вхідного 

тестування значно не відрізнявся; б) контрольна та експериментальна групи були 

з одного і того самого освітнього закладу; в) контрольні зрізи, тестування, 

анкетування проводилися в експериментальних і контрольних групах одночасно.  

У рамках експерименту була розроблена програма, що складається з п‟яти 

напрямів, які активно впливають на самоосвітню і самовиховну діяльність у 

напрямку професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого 

навчання: саморозвиток особистості студента як похідна засвоєння змісту 

навчальних дисциплін;  саморозвиток особистості студента як результат його 

активності у  виховних заходах; саморозвиток особистості студента засобом 

занурення в професійну діяльність; психолого-педагогічна підтримка студента в 

остаточному професійному самовизначенні; інформаційно-методичне 

забезпечення діяльності викладачів-експериментаторів.  

Під час проведення педагогічного експерименту використовувались такі 

методи наукових досліджень:  

 Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури для різнобічного 

вивчення проблеми проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання.  

 Аналіз документації, зокрема, навчальних планів, навчальних програм 

дисциплін, результатів екзаменаційних сесій учасників експерименту.  
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 Аналіз матеріалів, отриманих у процесі дослідження, анкет, діагностичних 

зрізів, результатів виконаних студентами самостійних і контрольних робіт тощо. 

  Спостереження за роботою студентів і викладачів на аудиторних та 

позааудиторних заняттях, що допомагали визначати рівень розвитку їхньої 

самоосвітньої і самовиховної діяльності.  

 Бесіди зі студентами та викладачами, в процесі яких було з‟ясовано 

ставлення майбутніх майстрів виробничого навчання до своєї професії, причини, 

які спонукали їх до вибору саме цього фаху, до організації навчального процесу 

та, зокрема, до самостійної роботи. У процесі бесід була можливість визначити 

вимоги, які вони висувають до викладача як до організатора їхнього 

саморозвитку. Бесіди з викладачами сприяли уточненню критеріїв та рівнів 

розвитку готовності студентів до професійного саморозвитку.  

 Тестування використовувалося для визначення рівня знань, умінь і навичок 

студентів із фахових дисциплін та визначення рівнів професійного саморозвитку. 

Анкетування проводилося для визначення рівнів компетентності студентів у 

професійній самоосвіті і самовихованні. 

 Вивчення педагогічного досвіду за обраною проблемою, презентації 

викладачів і студентів у рамках дії проекту (наукові презентації, виставки 

літератури, стенгазети). 

                    

                                                                                                                                                                  

3.1.1. Зміст і навчально-методичне забезпечення реалізації спроектованої 

програми 

 

Розв‟язання проблеми забезпечення саморозвитку особистості студента 

здійснювалось нами в ході експерименту з орієнтацією на організацію самоосвіти 

і самовиховання відповідно до розробленої концепції професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання. 
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Особлива роль у впровадженні проекту професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання належить викладачам та майстрам 

виробничого навчання освітнього закладу. Здійснення завдань проекту 

потребувало від педагогічних працівників зацікавленості, активності у діях, 

направлених не тільки на професійний саморозвиток студентів, але й  на 

підвищення рівня власної компетентності. Нами була проведена робота з 

викладачами – експериментаторами (підбір діагностичного матеріалу, проведення 

діагностики, обробка результатів, проведення мастер-класів). Більш детальна її 

характеристика наведена у таблицях 3.1 та 3.2. 

                                                                                                                                  Таблиця 3.1 

Орієнтований план дій викладача-експериментатора 

№ Напрям діяльності Терміни 

1 Вивчення та аналіз філософської та психолого-педагогічної 

літератури за проблемою проекту 

Протягом            

реалізації проекту 

2 Пошук передового досвіду педагогів, які працюють за 

проблемою проектування та впровадження системи 

професійного саморозвитку 

2013- 2014 

3 Діагностіка. Самоаналіз Протягом реалізації 

проекту 

4 Науково-теоретична підготовка: курси ДН, дослідницька, 

проектна діяльність, участь у конкурсах, дослідницька 

робота, участь у наукових конференціях, написання 

наукових статей, участь і проведення он-лайн семінарів 

 

Протягом реалізації 

проекту 

5 Методична підготовка: апробація нових методик, 

технологій навчально-виховної роботи 

Протягом реалізації 

проекту 

6 Розвиток особистих якостей: тренінги, організаційно - 

діяльні ігри, самовиховання. 

Протягом реалізації 

проекту 

7 Демонстрація накопиченого досвіду 2017 

8 Створення електронного портфоліо 2017 

9 Аналіз досягнених результатів 2017 

                                                                                                                   

                                                               

  Робота з викладачами активізувала їх власні дії у напрямі професійного 

саморозвитку студентів. Проведені майстер-класи дозволяли надати нову коисну 

інформацію викладачам і майстрам виробничого навчання про сучасні методи і 

засоби професійного саморозвитку студентів.  Зацікавленність педагогів у цій 

роботі дозволила  при викладанні навчальних дисциплін, практики студентів 

засобами самоосвіти і виховання постійно занурювати майбутніх майстрів 
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виробничого навчання у процес професійного саморозвитку. Викладачі, 

працюючи за запропонованою на майстер-класах програмою, підвищували власну 

педагогічну компетентність, вивчали педагогічний досвід колег, мали можливість 

надати та отримати корисні поради з питань організації роботи студентів у 

напрямі самоосвіти і самовиховання.  

                                                                                 Таблиця 3. 2 

Специфіка роботи з викладачами-експериментаторами  

у рамках реалізації проекту 

№

№ 

Напрям Зміст діяльності Очікуваний результат 

1 
 

1 

Діагностика 

(оцінка 

педагогічної 

діяльності 

викладачів) 

Аналіз її 

результатів 

Підбір діагностичного 

матеріалу.  

Проведення діагностики й 

обробка результатів. 

Аналіз 

Виявлені проблеми в діяльності 

викладачів. Сформовано мотивацію для 

підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників 

2 
 

2 

Модерація 

процесу 

підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

Майстер-клас 1 «Складові 

ефективного заняття» 

Майстер-клас 2  

«Мотивація роботи 

студентів на лекційних 

заняттях» 

Майстер-клас 3 

«Ефективні прийоми 

вивчення навчального 

матеріалу» 

Підготовка презентації на допомогу 

викладачу «Ефективне заняття». Кожен 

учасник отримує і виконує окреме 

завдання щодо розробки цікавих 

методичних прийомів при актуалізації та 

мотивації знань студентів під час 

викладання конкретної теми програми; 

при викладанні нового матеріалу, 

прийомів для узагальнення та 

систематизації знань конкретної теми 

програми.  

Демонстрація цікавих методичних 

прийомів. 

3 

3 
Презентація 

педагогічного 

досвіду 

Узагальнення матеріалів 

на кожному етапі та 

презентація досвіду на 

методичній раді 

Виявлення й вивчення перспективного 

педагогічного досвіду, підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів. 

 

4 
4 

Аналіз 

результатів 

діяльності 

Контрольна діагностика.  

Зіставлення результатів 

стартової діагностики з 

контрольною. 

 Аналіз результатів 

освітнього процесу. 

Підвищення професійної компетентності 

педагогів, інтересів до професійної 

самоосвіти.  

Активне використання 

сучасних освітніх технологій.  

Розробка педагогами методичних 

матеріалів. 
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Таблиця 3.3 

Методичне забезпечення системи проектування професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання 

Компоненти 

проміжного 

результату 

професійного 

саморозвитку 

Критерії 

оцінювання 

проміжного 

результату 

професійного 

саморозвитку 

           

 

 

Методичне забезпечення 

Мотиваційно-

ціннісний 

Мотиваційно-

ціннісний 

Метод забезпечення емоційного переживання й осмислення 

цінностей майстра виробничого навчання; метод формування 

мотивів активності у професійно-педагогічному 

саморозвитку; метод формування установок на професійно-

педагогічний саморозвиток упродовж життя 

Когнітивно-

саморегулюва

льний 

Когнітивний  Методи вдосконалення системи професійної компетентності 

майбутнього майстра виробничого навчання; методи 

формування здатності до розширення і поглиблення знань про 

професійний саморозвиток на основі знань про самоосвіту і 

самовиховання 

Афективно-

саморегулюва

льний 

Емоційно-

вольовий 

Метод стимулювання інтересу до професійно-педагогічного 

саморозвитку (професійно-рольові ігри, групові дискусії з 

проблем саморозвитку, створення професійних ситуацій 

емоційно-морального плану, метод діалогу з педагогом-

майстром та ін.); метод стимулювання дій щодо розробки і 

реалізації перспективних програм професійно-педагогічного 

саморозвитку (створення власного ідеального портрету 

майстра виробничого навчання, самохарактеристики, 

здатності до самоосвіти і самовиховання, тренінги 

цілепокладання та побудови життєвих перспектив і ін..); 

методи стимулювання активності в оволодінні цінностями 

майстра виробничого навчання (заохочення, позитивна оцінка 

діяльності, переконування, педагогічні вимоги та ін.); методи 

самостимулювання професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання (самопереконання, 

самовідповідальність, самозаохочення, самопримус, самозвіт, 

самохарактеристика, самоконтроль, самокорекція; 

співвіднесення оцінки і самооцінки; метод написання міні-

творів за темою: «Я як суб‟єкт самовиховання і мій 

наставник-викладач» 

Рефлексивно-

діяльнісний 

Операційно-

діяльнісний 

Метод проектування професійного саморозвитку, організація 

виконання завдань – самозобов‟язань професійного 

саморозвитку, метод здійснення саморозвивальної діяльності, 

самостимулювання і корекція проміжних і кінцевих 

результатів професійного саморозвитку 

                                                            

 У таблиці 3.3 наведено методичне  забезпечення системи проектування 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання.  
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Для діагностування запропоновані методики: для початкової діагностики 

поєднували такі методики: «Диспозиційна характеристика саморозвитку 

особистості – ДХСО» (С. Кузікова (2015)); «Діагностика мотивації успіху» (Т. 

Елерс (2005)); тест «Потреба в досягненні» (Ю. Орлов (2001) та ін.); «Діагностика 

потреб у саморозвитку» (В. Маралов (1992)); «Діагностика рівня професійної 

спрямованості» (Т. Дубовицька (2004)); Тест «Мотивація професійної діяльності» 

(методика К. Замфір у модифікації А. Реан (2004)); «Самооцінка впевненості в 

собі» (С. Ємельянов (2003)); анкета №1 для виявлення здатності педагога до 

саморозвитку (авторська модифікація анкети І.В. Нікішиної); Г.Селевко (1999) 

«Ви вмієте навчатись?», анкета для виявлення факторів, які стимулюють і 

перешкоджають навчанню, розвитку і саморозвитку педагогів; використання 

щоденника самоконтролю.  

Методи діагностування показників за критеріями оцінювання проміжного 

результату професійного саморозвитку наведено у таблиці 3.4. 

Експеримент реалізувався на базі введення в навчально-виховний процес 

нових методик навчання, виховання, діагностики. Для кожного критерію 

оцінювання проміжного стану професійного саморозвитку нами були обрані 

теоретично обґрунтовані показники і методи їхньої діагностики. 

Таблиця 3.4 

Методи діагностування показників за критеріями оцінювання проміжного 

результату професійного саморозвитку 

Критерії               Показники  Методи діагностики 

Мотиваційно-

ціннісний 

1) сформованнність системи мотивів 

професійного саморозвитку засобами 

самоосвіти і самовиховання; 2) підвищення 

громадської активності; 3) оволодіння 

професією на рівні педагога-майстра;  

4) забезпечення готовності до успішної 

самореалізації і самоактуалізації у 

професійному середовищі; 5) розкриття 

власного потенціалу; 6) усвідомлення сенсу 

професійної кар‟єри; 7) здатність 

розробляти власні цілі професійного 

саморозвитку 

Анкетування 

«Діагностика рівня мотивації до 

навчання» (А. Реан); Анкета №1 

(версія адаптована за І.В. 

Нікішиною), 

«Діагностика мотивації успіху» 

(Т. Елерс) «Діагностика потреб 

у саморозвитку» (В. Маралов 

(1992); «Потреба в досягненні» 

(Ю. Орлов (2001) та ін.) 
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Продовження таблиці 3.4 

Когнітивний 1)здатність до самоаналізу власної 

моральної, психічної і практичної 

готовності до професійного саморозвитку; 

2) здатність до самоформування мотивів 

професійної самоосвіти у технічний і 

педагогічній сферах; 3) здатність до 

створення інноваційного продукту на ринку 

праці - майстрів виробничого навчання;  

4) здатність до адекватної самооцінки рівнів 

сформованої готовності до професійного 

самовиховання; 5) здатність до 

проектування завдань-самозобов‟язань 

щодо розвитку образу «Я» як майстра 

виробничого навчання самоосвітніми і 

самовиховними засобами; 6) здатність до 

самоорганізації і самовиховання професійно 

важливих якостей майстра виробничого 

навчання; 7) здатність до самоорганізації 

професійної самоосвіти технічного і 

педагогічного спрямування; 8) готовність до 

самостимулювання власного професійного 

саморозвитку як майбутнього майстра 

виробничого навчання; 9) готовність до 

довільного самоконтролю процесу 

професійного саморозвитку впродовж 

життя. 

 Аналіз навчальних досягнень 

(абсолютна успішність, якість 

знань); дослідницька робота у 

групі студентів (бесіди з 

кураторами, майстрами 

виробничого навчання); аналіз 

самохарактеристик студентів 

щодо здатності до самоосвіти і 

самовиховання як засобів 

саморозвитку, визначення рівня 

сформованості у майбутніх 

майстрів виробничого навчання 

знань змісту спецкурсу: 

«Основи професійного 

саморозвитку»; оцінка якості 

завдань-самозобовязань 

студентів з професійного 

саморозвитку; перевірка 

ведення студентами 

щоденників з професійної 

самоосвіти і самовихованн,. 

Г.Селевко «Ви вмієте 

навчатись?» 

Емоційно-

вольовий 

1) готовність до емоційного переживання 

суперечностей між ідеальним та реальними 

«образами – Я» як майстра виробничого 

навчання; 2) наявність потреби в 

самоформуванні значущих для 

професійного саморозвитку 

компетентностей; 3) готовність до 

систематичних вольових зусиль у напрямі 

проектування, організації й 

самостимулюванні і самоконтролі 

професійного саморозвитку засобами 

самоосвіти і самовиховання 

Аналіз висловлювань, ессе 

майбутніх фахівців, 

присвячених обраній професії, 

результатів бесід з викладачами 

спеціальних дисциплін; оцінка 

якості і швидкових  виконання 

тренінгових прав під час 

вивчення спецкурсу, здатності 

студента до емоційно-вольової 

регуляції досягнення 

позитивних результатів 

Операційно-

діяльнісний 

1) готовність до організації самоосвітніх і 

самовиховних дій з метою власного 

професійного саморозвитку; 2) уміння 

визначати способи досягнення цілей у 

самоосвітній і самовиховній діяльності;  

3) уміння складати і реалізовувати власні 

проекти  

Авторська   анкета для 

діагностики рівнів 

професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів 

виробничого навчання, 

«Диспозиційна характеристика 

саморозвитку особистості – 

ДХСО» (С. Кузікова) 
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Особлива увага у ході формувального експерименту приділялась спецкурсу 

«Основи професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання».  

Протягом навчання в індустріально-педагогічному технікумі студент, майбутній 

майстер виробничого навчання, повинен не тільки оволодіти знаннями, вміннями 

та навичками з обраної професії, але й стати самостійною людиною, здатною до 

саморозвитку протягом життя. Майбутньому майстрові виробничого навчання 

необхідно оволодіти прийомами та засобами саморозвитку. Сутнісне осмислення 

майстром виробничого навчання теорії і технології саморозвитку можливе лише 

на основі інтеграції філософських і психологічних  знань. 

Навчальний інтегрований курс «Основи професійного саморозвитку» 

направлений на вирішення проблеми педагогічного забезпечення саморозвитку 

майбутнього майстра виробничого навчання. 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно - педагогічної 

підготовки.  

Мета навчальної дисципліни «Основи професійного саморозвитку»: 

активізація особистісного потенціалу студентів та залучення їх до проектування 

власного професійного саморозвитку, формування культури педагогічного 

саморозвитку майстра виробничого навчання шляхом засвоєння теорії і технології 

професійного самовдосконалення.  

Досягненню даної мети сприяє рішення наступних завдань: забезпечити 

усвідомлення майбутніми фахівцями потреби у саморозвитку; сприяти засвоєнню 

основ професійного саморозвитку, спираючись на міждисциплінарний та 

особистісно-орієнтований підходи; створення умов для опанування студентами 

управління кар'єрою;  сформувати у студентів знання про форми та методами 

самопізнання, саморегуляції, самореалізації, рефлексії;  сформувати у майбутніх 

майстрів виробничого навчання знання про цінності фахової компетентності і 

професійної культур. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

сутність професійного саморозвитку та його роль у професійному становленні 

фахівця; технологію планування кар'єри;  форми і методи самопізнання і 
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рефлексії, професійного становлення та базової професійної культури; структуру 

та зміст професійної компетентності; технології проектування власного 

професійного саморозвитку та професійної кар'єри.  

Сформовані компетентності: 

За результатом засвоєння змісту спецкурсу передбачається сформувати у 

майбутніх майстрів виробничого навчання такі компетентності:  

Загальнокультурні компетенції: здатність до самопізнання як суб‟єкта 

професійного саморозвитку на творчому рівні; здатність до проектування програм 

професійного саморозвитку на близьку і далеку перспективу в контексті 

оволодіння професійною культурою; культура організації педагогічної взаємодії в 

навчальних групах ПТНЗ; культура організації навчального процесу у ПТНЗ як 

особистісно зорієнтована; культура духовного, морального і патріотичного 

виховання учнів ПТНЗ; здатність майстра до реалізації програми професійного 

саморозвитку впродовж трудового життя. 

Професійні компетенції: готовність до усвідомлення єдності інтересів 

України до націєтворчості і власних професійних інтересів та потреб у 

саморозвитку; здатність до самомотивації професійного саморозвитку майбутнім 

майстром виробничого навчання; здатність до адекватної самооцінки образу “Я” 

як готового майстра виробничого навчання; здатність до професійної самоосвіти з 

метою професійного саморозвитку впродовж життя;  готовність до професійного 

виховання; здатність до самоуправління кар‟єрним зростанням на основі 

проектування кар‟єрограми майстра виробничого навчання; готовність до 

здійснення цілісного підходу до управління професійним саморозвитком 

засобами самоосвіти, самовиховання у професійно-освітньому бутті.  

З метою надання допомоги студентам у питаннях побудови життєвої 

перспективи - професійного саморозвитку був розроблений тренінг «Життєві 

перспективи та професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого 

навчання» (Додаток – Г). Тренінг є результативним методом передачі 

психологічних знань, розвитку певних умінь і навичок, а також створення умов 

для саморозкриття, самодослідження і саморозуміння учасників. Тренінг 
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призначений для студентів 2-3 курсів, для яких питання особистісного і 

професійного становлення є найбільш актуальними. Організація міжособистісної 

взаємодії в тренінговій групі ґрунтується на системі психологічних принципів. 

Програма тренінгу складається з чотирьох занять:1. Тренінг «Шлях до себе 

або хто я такий?»; 2. «Тренінг цілепокладання та побудови життєвої 

перспективи»; 3. Тренінг «Професійне самовизначення»; 4. Тренінг «Перешкоди 

та ресурси в професійному саморозвитку». 

 

 

3.1.2. Результати констатувального етапу експерименту 

 

Під час підготовки до констатувального експерименту було проаналізовано 

науково-методичну літературу щодо системи проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання та з‟ясовано його 

структуру: компоненти проміжного стану професійного саморозвитку, його 

критерії та показники. У зв'язку з протиріччям між вимогами суспільства до 

професіоналізму майбутніх майстрів виробничого навчання та реальним рівнем 

зазначеної якості у випускників професійно-педагогічних коледжів і 

індустріально-педагогічних технікумів, обрано тему дисертаційного дослідження, 

з'ясовано стан розробки цієї теми у науковій літературі, визначено мету, предмет 

та об'єкт дослідження, обрано базу експериментального дослідження.  

На констатувальному етапі експерименту було встановлено рівні 

психолого-педагогічної готовності викладачів у забезпеченні професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання.  

Для визначення рівнів було проаналізовано: навчально-методичне 

забезпечення дисциплін, які викладє педагог, кваліфікаційний рівень, науково-

педагогічні досягнення, відкриті заняття, виховні заходи, результати анкетування 

(Додаток А, Анкета № 3).  Ці результати було узгоджено з методичною радою 

освітнього закладу.                    
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Таблиця 3.5 

Розподіл педагогів за рівнями психолого-педагогічної готовності у 

забезпеченні професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання 

 

Критерії 

Низький Середній Високий 

n % n % n % 

Мотиваційно-ціннісний 5 25,0 13 65,0 2 10,0 

Когнітивний 4 20,0 16 80,0 0 0 

Емоційно-вольовий 5 25,0 13 65,0 2 10,0 

Операційно-діяльнісний 5 25,0 14 70,0 1 5,0 

Інтегральний показник 5 25,0 14 70,0 1 5,0 

 

 Результати розподілу педагогів за рівнями психолого-педагогічної 

готовності у забезпеченні професійного саморозвиту майбутніх майстрів 

виробничого навчання представлено у Таблиці 3.5. Характеристику критеріїв і 

показників цього розподілу наведено у параграфі 2.3. 

У процесі експериментальної роботи ми діагностували рівні професійного 

саморозвитку у студентів, використовуючи для цього методики, представленні у 

таблиці 3.4. На констатувальному етапі необхідно було: визначити стан та рівень 

компетентностей майстрів виробничого навчання у професійній самоосвіті і 

самовихованні та їх вплив на загальний рівень професійного саморозвитку; 

оцінити за критеріями (мотиваційно-ціннісному, когнітивному, емоційно-

воловому, операційно-діяльнісному) стан проміжного результату професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання; розробити методичні 

матеріали до педагогічних умов упровадження експерименту; узагальнити 

результати констатуючого етапу експериментальної перевірки. 

На констатувальному етапі експерименту проведено опитування студентів  

різних курсів із підготовки майстрів виробничого навчання з метою оцінювання 

їхньої самоосвітньої і самовиховної діяльності. Було зазначено, що активізація 

цієї діяльності спостерігається при виконанні завдань самостійної роботи 

студентів, що є обов‟язковою складовою обсягу вивчення навчальних дисциплін. 
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Також стимулом самоосвіти є творчі завдання, конкурси професійної 

майстерності, ознайомча та педагогічна практики майбутніх фахівців. Результати 

опитування, у якому брали участь 202 студенти першого, другого, третього та 

четвертого курсів сучасних освітніх закладів (Донецького індустріально-

педагогічного технікуму (2012-2014); Української інженерно-педагогічної 

академії; Приазовського державного технічного університету).  

Слід відзначити, що потреба із саморозвивальної діяльності зростає 

поступово, але її рівень у випускника, який через декілька місяців почне власну 

професійно-педагогічну діяльність залишається недостатнім для творчого і 

професійного саморозвитку майстра виробничого навчання. 

Вивчення професійного саморозвитку та його складових самоосвіти і 

самовиховання здійснювалося на констатувальному етапі експерименту за 

допомогою експертних оцінок і самооцінок, анкетування, тестування, аналізу й 

інтерпретації. Складність застосування цих методів пояснюється самою природою 

саморозвитку, який є нелінійним, різноманітним, індивідуально обумовленим 

процесом. Основні напрями нашої діагностично-експерементальної роботи на 

констатувальному етапі направлені на виявлення у студентів  ціннісного 

усвідомлення необхідності безперервного професійного саморозвитку, наявності 

мети професійного саморозвитку; існування ціннісних орієнтацій на професійний 

саморозвиток, аналіз рівня одержаних професійно спрямованих знань; аналіз 

сукупності знань про основи професійного саморозвитку, методи, прийоми та 

форми професійного саморозвитку; уміння проектувати власний професійний 

саморозвиток, спрямувати діяльність на професійний саморозвиток; оволодіння 

навичками самоорганізації, вивчення індивідуально-психологічних якостей, 

важливих для безперервного професійного саморозвитку й майбутньої фахової 

діяльності, наявність позитивної «Я»-концепції, впевненість у собі; вміння 

здійснювати самоконтроль, самодисципліну, самоорганізацію, самоаналіз, 

самооцінку власного професійного саморозвитку, володіння рефлексивними 

вміннями в пізнавальній діяльності (самоспостереження, самоаналіз); 

адекватність самооцінки власних здібностей і якостей.  
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На констатувальному етапі есперементальної роботи були проаналізовані 

отримані результати про осмислений вибір професії майстра виробничого 

навчання (Авторська анкета для діагностики стану професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання (Додаток А)). Студенти вказують на 

любов до педагогічної діяльності (15,7%); можливість бути корисними у 

суспільстві і виконувати соціально значущу функцію (24,4 %); відчували 

покликання та призначення (15,7 %); творчий характер роботи був до вподоби 

(13,2 %). Визначимо, що серед факторів вибору професії були і такі: «вибір 

батьків» (4,8%), «близькість від дому, зручність » (5 %), «можливість навчання за 

державні кошти» (10,4 %) тощо. На нашу думку, ефективність застосування 

проекту системи професійного саморозвитку істотним чином залежить від їх 

обізнаності про її особливості, специфіку, соціальну значущість і вимоги, що 

висуваються професією до особистості майбутнього майстра виробничого 

навчання. Студенти чітко уявляють, що є особистісний та професійний 

саморозвиток людини. Більше половини (65,7 %) вважали, що професійним 

саморозвитком (професійними самовихованням, самоосвітою) вони 

безпосередньо повинні займатися, виконуючи роботу майстра виробничого 

навчання. 

Так, наприклад, під час анкетування з‟ясувалося, що студенти (68,9%) 

розуміють поняття «саморозвиток», зазначаючи, що це «активна робота над 

собою»; «керування своїм розвитком»; «творення себе»; «удосконалення 

фізичних, розумових, моральних якостей»; «розвиток особистістю самої себе»; 

«розвиток без зовнішнього втручання»; «самовдосконалення позитивних 

якостей»; «звільнення від негативних і шкідливих звичок»; «розвиток потенціалу 

особистості»; «прагнення стати кращим»; «щоденна праця над собою»; «розвиток 

потенціалу» тощо. Під час анкетування деякі студенти (18,9%) не відчули різниці 

між особистісним і професійним саморозвитком. Найбільш популярною була 

відповідь на питання про визначення професійного саморозвитку, що це – 

«розвиток професійно значущих якостей», це свідчить про необхідність 

формування в них більш чіткого й повного розуміння поняття «професійного 
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саморозвитку» для ефективнішого формування надалі в них готовності до 

безперервного професійного саморозвитку. Студенти відзначили важливість 

професійного саморозвитку, але вказали на те, що цим варто займатися після 

початку трудової діяльності (78,3%). На питання: «Які фактори, на Вашу думку, 

сприяють професійному саморозвитку?», «Чи відомі Вам шляхи й засоби для 

ефективного професійного саморозвитку?» більша частина опитаних не змогла 

надати розгорнуту відповідь. На питання: « Які професійні якості Ви хотіли б у 

себе вдосконалити?» половина опитаних відповіли, що не мають практики 

постійно працювати над собою, на це бракує часу. Більше 30 % студентів, які 

відповідали на питання анкети, зазначили, що не мають власних цільових 

орієнтирів для професійного саморозвитку. Позитивним є те, що значна частина 

студентів (58,3 %) розуміють необхідність професійного саморозвитку під час 

навчання. Також після педагогічної практики показник бажання і необхідності 

професійно розвиватись зростає. Зростає вісоток студентів, які відчувають 

потребу професійно розвиватись тут і зараз (від 18,6% до 35,7 %). Цікавими були 

відповіді про «роль самоосвіти і самовиховання у професійному саморозвитку». 

Більше 40% опитаних вважають, що вони здійснюється самі по собі у ході 

навчально-виховного процесу. Але ж більше 50,6 % підкреслили 

цілеспрямованність і керованість процесом професійного саморозвитку. 

Тривожним виявилось те, що при відповіді на питання про власні перспективи 

майстра виробничого навчання 63,3 % опитаних не замислювались про зростання 

власної професійної кар‟єри, 81% не мають чіткого уявлення про план 

професійного розвитку і саморозвитку. 

Наявність потреби в досягненні мети (щодо професійного саморозвитку) 

діагностували за допомогою методики «Діагностика мотивації успіху» (Т. Елерс 

(2005)); тесту «Потреба в досягненні» (Ю. Орлов та ін. (2001)); методики 

«Діагностика потреб у саморозвитку» (В. Маралов (1992)), Г.Селевко (1999) «Ви 

вмієте навчатись?». За методикою «Діагностики потреб у саморозвитку» (В. 

Маралов (1992)) студенти давали відповіді на запитання, оцінюючи їх: 5 – 

твердження повністю відповідає дійсності; 4 – скоріше відповідає, ніж ні; 3 – і 
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так, і ні; 2 – скоріше не відповідає; 1 – не відповідає. Результати засвідчили, що 

близько 15,8 % опитаних відповіли ствердно на висловлювання: «Я прагну 

вивчати себе». «Я керую своїм професійним розвитком й отримую позитивні 

результати» тощо. Близько 50,0 % студентів вагаються, тому відповіли: «І так, і 

ні». Близько 9,2% респондентів зреагували негативно на твердження: 

«Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність», «Я шукаю зворотній 

зв‟язок, адже це допомагає мені оцінити себе», «Я аналізую свої почуття і досвід», 

«Я багато читаю», «Я широко дискутую по питаннях, які мене цікавлять», «Я 

вірю у свої можливості» тощо. Отримані результати засвідчують потребу 

розвитку в студентів потреби в досягненні мети, цілей щодо професійного 

саморозвитку. Потребу в досягненні мети діагностували за допомогою методики 

«Потреба в досягненні» (Ю. Орлов та ін. (2001)). Тест - питальник містить 23 

положення, з якими респондент погоджується або не погоджується. Тест 

спрямований на ступінь вираженості потреби людини в досягненні успіху 

діяльності (тобто ступеня налаштованості на успіх). Оцінна шкала має від 0 до 23 

балів: 1- 3 – критичний рівень (8 ,4%); 4-7 – пасивний (21 ,6 %); 8-13 – базовий 

(50,9 %); 14-19 – оптимальний (14 ,8%); 20-23 – креативний (7 ,4%). Так, більша 

кількість набраних балів засвідчує більшу вираженість потреби в досягненнях. 

За методикою «Діагностика мотивації успіху» (Т. Елерс(2005)) студентам 

було запропоновані обставини, на кожну з яких вони мали відповісти «так» чи 

«ні». Максимально можна було отримати 32 бали. Результати проведеної 

діагностики за цією методикою показали, що 1 – 5 балів: мотивація до успіху 

низька (критичний рівень – 10,3 %), студент не прагне досягти перемоги, не 

схильний докладати власних сил у працю, пасивно ставиться до життя; 6 -12 

балів: мотивація до успіху незначна (пасивний рівень – 21,5 %), студент інколи 

докладає зусиль до  роботи над собою, однак боїться ризикувати й через це 

скутий у своїх діях; 13 – 16 балів: середня мотивація до успіху (базовий рівень – 

51,3 %). При такій мотивації людина не боїться ризикувати, вона не є скутою у 

своїх діях, бо можлива невдача не надто хвилює її; 17 – 20 балів: висока мотивація 

до успіху (оптимальний рівень – 18,2 %). Такі студенти здатні йти на певний 
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ризик для досягнення бажаного, схильні орієнтуватися на власні сили, гнучко й 

наполегливо добиватися поставленої мети. Вище від 21 балу: мотивація до успіху 

надто висока (креативний рівень – 0%).  

Студентам також було запропоновано виконати вправу-тест за методикою 

Г.Селевко (1999) «Ви вмієте навчатись?», який містить 18 питань.  Виконання 

цього завдання дозволяє оцінити власні навички у сфері самоосвіти. Реультати 

тесту опрацьовувались студентами, які на власні очі бачили результати своєї 

самоосвіти, тому що робили самооцінку. Низький рівень власної самоосвіти («0-

2» бали за кожне питання ) поставили собі 12,5% студентів, середній (домінуюча 

оцінка «3» бали) у 70,5 %, 11,0 % опитаних за власним результатом (домінуюча 

оцінка «5» балів) мають високій рівень культури самоосвіти.  

Результати опитування студентів за вказаними методикам свідчать про 

важливість саме керованої системи організації професійного саморозвитку. У 

процесі організації навчальних занять з дисциплін: «Педагогіка», «Теорія і 

методика виховної роботи», спецкурсу «Основи професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання»  - потрібно у студентів сформувати не 

тільки уявлення про професійний саморозвиток, а  розвивати й виховати потребу 

займатись ним постійно, керувати цим процесом (складати плани професійного 

зростання, вести щоденник, виконувати завдання-самозабов‟язання, приймати 

ріщення щодо власних дій із організації цього процесу). 

Для діагностування рівня розвитку пізнавальної мотивації, професійної 

мотивації, мотивації досягнення успіху студентів поєднували: тест «Мотивація 

професійної діяльності» (методика К. Замфір у модифікації А. Реан (2004)). Під 

час виконання тесту «Мотивація професійної діяльності» (методика К. Замфір у 

модифікації А. Реан (2004)) студентам пропонували прочитати зазначені мотиви 

професійної діяльності й оцінити їхню значущість за 5-тибальною шкалою. 

Більше двох третин опитуваних мають високу зовнішню мотивацію. Результати 

анкетування за вищезазначеними методиками довели, що самовихованням 

певною мірою займаються 83,7% студентів, але систематично і цілеспрямовано 

тільки 40,3 %. Студенти, які займаються самовихованням, намагаються 
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сформувати в собі такі позитивні риси, як цілеспрямованість (38,5 %), 

дисциплінованість (35,1 %), упевненість – (38,6%), працьовитість (15,4%), 

доброту (19,1%), наполегливість (16,5 %), чесність ( 10,3 %), витримку (15,3 %) та 

інші позитивні якості. Майбутні педагоги намагаються позбутися таких 

негативних рис: ліні (50,0 %), невпевненості (29,6 %), упертості (26,5 %), 

нервозності (19,6 %), (5,1 %) студентів працюють над подоланням неуважності, 

нестриманості, байдужості до людей, егоїзму та інших негативних рис. Важливо 

відзначити, що (15,4%) студентів намагаються подолати залежність від 

соціальних мереж, а (13,9 %) зазначають, що стали внаслідок цього менше читати 

художньої літератури та займатися своїм хобі. Серед прийомів роботи над собою 

студенти називають: самокритику (12,8 %), самопримус (12,6 %), самоаналіз (6,4 

%), самосхвалення (6,4 %). В арсеналі процесу самовиховання є понад два десятки 

спеціальних прийомів, але студенти використовують заледве четверту частину з 

них.  

Таблиця 3.6 

Розподіл членів експерименту за сформованістю у них умінь з самоосвітньої 

діяльності на констатувальному етапі 

Уміння   1 курс (%) 2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс (%) 

Планувати самоосвітні заходи 

на певний період (місяць, 

семестр, рік) 

31,5 40,3 51,4 58,3 

Шукати інформаційні джерела 38,4 44,3 53,7 64,3 

Обробляти інформацію 38,4 51,7 60.3 68,5 

Засвоювати технічні та 

професійні поняття 

26,7 35,7 44,3 54,5 

Контролювати правильність 

своїх дій 

46,3 53,7 64,4 69,7 

Відчуття потреби займатися 

самоосвітою 

24,6 35,8 46,4 54,8 

 

Було проаналізовано стан самоосвітньої і самовиховної діяльності 

майбутніх майстрів виробничого навчання. З  змісту таблиць 3.6 і 3.7 видно, що 

цілеспрямована робота з формування у студентів цих навичок діяльності є 

недостатньою. 
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Таблиця 3.7 

Розподіл членів експерименту за сформованістю у них умінь з самовиховної 

діяльності на констатувальному етапі 

Уміння   1 курс (%) 2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс (%) 

Усвідомлення потреби у 

професійному самовихованні 

25,5 30,3 33,4 50,3 

Наявність знань і умінь у теорії і 

методиці самовиховання 

22,4 34,3 45,7 60,3 

Адекватна самооцінка власного 

професійного самовиховання 

30,4 39,7 50.3 63,5 

Готовність до активної, системної 

роботи із самовиховання 

25,7 39,7 49,3 66,5 

 

Готовність у майбутніх майстрів виробничого навчання у самовиховнні теж 

свідчіть про наявну потребу в активізації дій викладачів у цьому напрямі. Після 

цього опрацьовувалися результати щодо визначення рівнів професійної самоовіти 

і самовиховання, було визначено інтегральний рівень професійного саморозвитку. 

Крім названих методик, були використані такі методи: аналіз відвідування 

навчальних занять, аналіз загальної успішності і якості знань, бесіда з класним 

керівником, метод спостережень. Загальні результати розподілу студентів за 

рівнями професійної самоосвіти і самовиховання наведено у додатку (Додаток Б). 

Про певний розподіл студентів за рівнями професійного саморозвитку за 

мотиваційно-ціннісним критерієм на констатувальному етапі експерименту 

свідчить зміст таблиці 3.8. Представлені в таблиці дані дають підставу для 

висновку, що в кожній групі (експериментальній і контрольній) є тільки незначна 

кількість студентів (6,7% і 8,2%), професійний саморозвиток яких на початок 

експериментальної роботи вже досяг високого рівня. Характерно, що 

виокремилася значна кількість майбутніх майстрів виробничого навчання (66,4% і 

62,2 %), якісні показники результатів яких свідчать про недостатній інтерес до 

змісту знань та процесу їх отримання, до професійного саморозвитку. Це 

актуалізує необхідність посилення уваги викладачів до мотивації саморозвитку. 

Характерним для кожної групи було й те, що частина студентів (26,9 % і 29,6 % – 

відповідно, в контрольній і експериментальній групах) зовсім не виявляли 
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бажання й не бачили необхідності в професійному саморозвитку (докладніше див. 

параграф 2.3 ). 

Таблиця 3.8 

Рівні професійного саморозвитку студентів за мотиваційно-ціннісним 

критерієм на констатувальному етапі експерименту 

Рівень професійного 

саморозвитку 

Кількість студентів (КГ) n=104 Кількість (ЕГ) n=98 

Кількість % Кількість % 

Високий 7 6,7 8 8,2 

Середній 69 66,4 61 62,2 

Низький 28 26,9 29 29,6 

 

Характерно, що виокремилася значна кількість майбутніх майстрів 

виробничого навчання (66,4% і 62,2 %), якісні показники результатів яких 

свідчать про недостатній інтерес до змісту знань та процесу їх отримання, до 

професійного саморозвитку. Це актуалізує необхідність посилення уваги 

викладачів до мотивації саморозвитку. Характерним для кожної групи було й те, 

що частина студентів (26,9 % і 29,6 % – відповідно, в контрольній і 

експериментальній групах) зовсім не виявляли бажання й не бачили необхідності 

в професійному саморозвитку (докладніше див. параграф 2.3 ). 

Таблиця 3.9 

Рівні професійного саморозвитку студентів за когнітивним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

Рівень професійного 

саморозвитку 

Кількість студентів (КГ) n=104 Кількість (ЕГ) n=98 

Кількість % Кількість % 

Високий 8 7,7 9 9,2 

Середній 71 68,3 63 64,3 

Низький 25 24,1 26 26,5 

 

Зведені дані про рівні професійного саморозвитку студентів за когнітивним 

критерієм на констатувальному етапі експерименту наведено в таблиці 3.9. Як 

видно з таблиці 3.9, лише незначна частина майбутніх майстрів виробничого 

навчання експериментальної і контрольної груп (7,7 % і 9,2 %) знаходяться на 
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високому рівні професійного саморозвитку за цим критерієм. Ці студенти 

прагнуть до професійних знань, вони добре оволоділи компетентностями, 

значущими для професійної самоосвіти і самовиховання. Є частина студентів в 

експериментальній (64,3%) та контрольній групах (68,3%), які мають хороші 

загальноосвітні знання, отримані під час навчання у школі й технолого-

педагогічні уміння, набуті вже в технікумі та на робочому місці. Проте вони не 

демонструють впевненого бажання та вміння займатися самооствітньою і 

самовиховною діяльністю. Характерним для кожної групи було й те, що частина 

студентів (24,1 % і 26,5 % – відповідно в експериментальній і контрольній групах) 

продемонстрували низькій рівень професійного саморозвитку, бо не були готові 

до його забезпечення (докладніше див. параграф 2.3 ). У контрольній групі таких 

студентов виявилося більше на 3,2%. 

                                                       

Таблиця 3.10 

Рівні професійного саморозвитку студентів за емоційно-вольовим критерієм 

на констатувальному етапі експерименту 

Рівень професійного 

саморозвитку 

Кількість студентів (КГ) n=104 Кількість (ЕГ) n=98 

Кількість % Кількість % 

Високий 10 9,6 10 10,2 

Середній 67 64,5 56 57,2 

Низький 27 25,9 32 32,6 

 

Результати оцінки рівнів професійного саморозвитку членів експерименту 

за емоційно-вольовим критерієм на констатувальному етапі експерименту 

наводимо в таблиці 3.10. Дані, зафіксовані в таблиці 3.10 свідчать, що дуже мало 

майбутніх майстрів виробничого навчання з експериментальної і контрольної 

груп (10,2 % і 9,6 % відповідно) мають високий рівень професійного 

саморозвитку. У них сформована цілісна готовність до емоційного переживання 

суперечностей між ідеальним та реальними «образами – Я» як майстер 

виробничого навчання; ними глибоко усвідомлюються потреби в самоформуванні 

значущих для професійного саморозвитку компетентностей;  вони готові до 
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систематичних вольових зусиль, спрямованих на проектування, організації й 

самостимулюванні і самоконтролю професійного саморозвитку засобами 

самоосвіти і самовиховання. У студентів, рівень професійного саморозвитку якого 

відноситься до середнього (57,2% в експериментальній та 64,5 % у контрольній 

групах), сформована лише психологічна і моральна готовність. Є частина 

студентів (57,2% і 64,5 % – відповідно, в експериментальній та контрольній 

групах), які мають не повністю сформовану готовність до емоційного 

переживання суперечностей між ідеальним та реальними «образами – Я» як 

майстра виробничого навчання; є потреби в самоформуванні значущих для 

професійного саморозвитку компетентностей, але систематичних зусиль у цьому 

напрямі немає;  недостатньо сформована готовність до систематичних вольових 

зусиль, спрямованих на проектування, організації й самостимулюванні і 

самоконтролю професійного саморозвитку засобами самоосвіти і самовиховання. 

Характерним для кожної групи було й те, що частина студентів (32,6 % і 25,9 % – 

відповідно в експериментальній і контрольній групах) мали тільки моральну 

готовність до систематичних вольових зусиль, направлених на підвищення 

ступеня професійного саморозвитку засобами самоосвіти і самовиховання 

(докладніше див. параграф 2.3 ).                                                         

Таблиця 3.11 

Рівні професійного саморозвитку студентів за операційно-діяльнісним 

критерієм на констатувальному етапі експерименту 

Рівень професійного 

саморозвитку 

Кількість студентів (КГ) n=104 Кількість (ЕГ) n=98 

Кількість % Кількість % 

Високий 8 7,7 9 9,2 

Середній 72 69,2 56 57,2 

Низький 24 23,1 33 33,6 

 

Розподіл студентів за рівнями професійного саморозвитку за операційно-

діяльнісним критерієм на констатувальному етапі експерименту зафіксовано в  

таблиці 3.11. Результати аналізу змісту таблиці 3.11 показують низьку питому 

вагу кількості майбутніх майстрів виробничого навчання експериментальної і 
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контрольної груп (9,2 % і 7,7 % відповідно), що знаходяться на  високому рівні 

професійного саморозвитку за цим критерієм. У них сформована моральна, 

психологічна і практична готовність до організації самоосвітніх і самовиховних 

дій у цілях власного професійного саморозвитку; вони добре вміють визначати 

способи досягнення цілей у самоосвітній і самовиховній діяльності; є 

компетентними у розробці й реалізації власних проектів професійного 

саморозвитку. Визначаємо наявність достатньо великої кількості студентів (57,2% 

і 69,2 % – відповідно, в експериментальній та контрольній групах), котрі 

демонструють певні самоосвітні і самовиховні дії, вміють складати і 

реалізовувати прості проекти професійного саморозвитку, але ці дії не мають 

систематичного характеру. Частина студентів (24,7 % і 33,7 % – відповідно в 

експериментальній і контрольній групах) не виявила належним чином 

сформованої готовності до професійного саморозвитку засобами самоосвіти і 

самовиховання. Вміння та якості, спрямовані на забезпечення професійного 

саморозвитку,  у них тільки почали формуватися (докладніше див. параграф 2.3 ). 

У таблиці 3.12 представлені узагальнені показники за критеріями 

оцінювання проміжного результату професійного саморозвитку на 

констатувальному етапі експерименту.  Зі змісту таблиці видно, що переважна 

більшість членів експерименту знаходяться на середньому та низьому рівнях 

професійного саморозвитку. При цьому учасників контрольної групи з низьким 

рівнем виявилося менше, ніж їх було в експериментальній.  

Зокрема, за мотиваційним критерієм на 2,7%, за когнітивним – на 2,4%, за 

емоційно-вольовим – на 6,7% і за операційно-діяльнісним – на 10,5%. Це 

пояснюється наявністю такого суб‟єктивного фактору, як науково-педагогічна 

компетентність викладачів, особливо в питаннях організації самоосвіти і 

самовиховання молоді. Узагальнені показники за критеріями оцінювання 

проміжного результату професійного саморозвитку на констатувальному етапі 

експерименту наведено у таблиці 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Узагальнені показники за критеріями оцінювання проміжного результату 

професійного саморозвитку на констатувальному етапі експерименту 

 

 

Критерії 

Низький Середній Високий 

КГ КГ ЕГ ЕГ КГ КГ ЕГ ЕГ КГ КГ ЕГ 

 

ЕГ 

n % n % n % n % n % n % 

Мотиваційно-

ціннісний 

28 26,9 29 29,6 69 66,4 61 62,2 7 6,7 8 8,2 

Когнітивний 25 24,1 26 26,5 71 63,3 63 64,3 8 7,7  9 9,2 

Емоційно-вольовий 27 25,9 32 32,6 67 64,5  56 57,2 10 9,6  10 10,2 

Операційно-

діяльнісний 

24 23,1 33 33,6 72 69,2 56 57,2 8 7,7  9 9,2 

Інтегральний 

показник 

26 25,0 30 30,6 70 67,2 59 60,2 8 7,9  9 9, 2 

 

Як у контрольній, так і в експериментальній групах зафіксовано низьку 

кількість членів експерименту, що знаходяться на високому рівні професійного 

саморозвитку. За всіма критеріями, в контрольній групі їх 7,9 %, а у 

експериментальній  - 9,2%.  

Такі дані свідчать про потребу спеціальної організації професійного 

саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання на основі розробленої 

системи. 

 

 

3.2. Особливості експериментальної організації професійної самоосвіти 

і самовиховання майбутніх майстрів виробничого навчання 

 

Організовуючи педагогічний експеримент, ми виходили з того, що 

професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого навчання 

здійснюється шляхом професійних самоосвіти і самовиховання. На 

формувальному етапі експерименту було перевірено систему проектування 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання за планом, 
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який подано у Програмі (Параграф 3.1). На констатувальному етапі було 

визначено, що дії студентів, спрямовані на самоосвітню і самовиховну діяльність, 

не у повній мірі забезпечують ефективність процесу професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання.  

Слід зазначити, що потреба у самоосвітньої і самовиховної діяльності 

зростає поступово, але їх рівень у випускника, який через декілька місяців почне 

власну професійно-педагогічну діяльність, залишається недостатнім для творчого 

і професійного саморозвитку майстра виробничого навчання.  

Професійна самоосвіта майбутнього майстра виробничого навчання – це 

провідна форма вдосконалення його професійної компетентності, що полягає в 

засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду 

шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на 

саморозвиток особистості, задоволення власних інтересів і об‟єктивних потреб 

суспільства і ринку праці.  

О. Кучерявий (2009) дає таке визначення професійного самовиховання: 

«професійне самовиховання є саморухом особистості до своєї професійної 

самореалізації, усвідомленим процесом здійснення майбутнім фахівцем 

сукупності творчих дій, який базується на єдності його свідомості та 

самосвідомості і спрямований на оволодіння інтегральною готовністю до фахової 

діяльності – психологічного, практичного і готовністю до самовдосконалення 

після закінчення ВНЗ.  

Психологічний механізм професійного самовиховання – це єдність розвитку 

професійної свідомості та самосвідомості особистості студента або фахівця» 

(с.39). При організації професійної самоосвітньої і самовиховної діяльності у 

межах експерименту нами було спроектовано відповідний алгоритм, який 

наведено у таблиці 3.13                                  
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Таблиця 3.13 

Особливості організації професійної самоосвіти і самовиховання майбутніх 

майстрів виробничого навчання 

Компоненти  

професійної самоосвіти і  

самовиховання  

майбутніх  

майстрів 

 виробничого навчання 

Цільовий компонент (визначення цілей професійних самоосвіти 

і самовиховання у системі проектування професійного 

саморозвитку); мотиваційний компонент (особистісні і 

суспільні потреби у висококваліфікованих майстрах 

виробничого навчання); змістовний компонент – розвиток 

компетентностей згідно з ОКХ та індивідуальним проектом з 

професійної самоосвіти і самовиховання; діяльнісний компонент 

– система конкретних дій самоосвітнього і самовиховного 

характеру; контрольно-регулюючий компонент – моніторинг та 

регуляція самоосвітньої і самовиховної діяльності; 

результативний компонент – вимірювання досягнень, 

підвищення результативності та   якості навчання. 

Мотиви професійної 

самоосвіти і 

самовиховання 

майбутнього майстра 

виробничого навчання 

Мотиви: бажання вдосконалити себе до визначеного рівня 

(професійного зразка), або наблизити до мети; поглиблення 

знань із питань, які викликають професійний інтерес; 

професійна і творча самореалізація; самовираження; очікування 

суспільного признання та позитивної оцінки 

Умови професійної 

самоосвіти і 

самовиховання  

Психологічні умови: створення мотивації; зняття обмежень; 

психологічна підготовка до сприйняття оновленого себе. 

Педагогічні умови: сформоване системне бачення професійної 

педагогічної підготовки майбутніх майстрів виробничого 

навчання; можливість вибору для студентів альтернативних 

програм самоосвіти і самовиховання; сприяння творчому 

розвитку; співпраця всього колективу в процесі організації 

самоосвітньої і самовиховної діяльності; індивідуалізація; 

діагностика і контроль 

Труднощі самоосвітньої 

діяльності майбутнього 

майстра виробничого 

навчання 

Труднощі: відсутність або зниження мотивації; особистісні 

труднощі (зниження активності, відсутність віри у себе, 

недостатній рівень самовпевненості, сумніви у результаті цієї 

діяльності); відсутність або втрата цільових орієнтирів; 

відсутність контролю та признання довгий час 

 

При організації самовиховання майбутніх майстрів виробничого навчання 

ми користувалися тим переліком професійно важливих якостей педагога, який 

розробила О. Щербак (2010). Вона класифікувала професійно важливі якості 

педагога професійного навчання за шістьма групами: «інтелектуальність 

(гнучкість, розсудливість, критичність у сприйнятті дійсності, кмітливість, 

передбачливість); креативність (образність, фантазія, почуття новизни, 

неординарність, здатність генерувати ідеї, інтуіція); психічна та фізична 

стійкість (фізичне здоров‟я, самоконтроль, упевненість у собі, внутрішня 
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рівновага, зовнішня презентабельність); динамізм (ініціативність, 

підприємливість,енергійність, здатність сприйняття змін у собі і навколишньому 

середовищі); комунікативність (комунікабельність, адаптивність, емпатичність, 

вміння слухати, вести бесіду, переконувати); відповідальність (дисциплінованість, 

виконавча дисципліна, об‟єктивність, самоорганізованість, самокритичність, 

працездатність)» (с.148). 

Також слушною є думка Н. Кузьміной (1989) про функціональні елементи 

індивідуальної педагогічної діяльності майстра виробничого навчання як 

педагогічної системи, функціональними елементами якої є: «гностичний (аналіз 

педагогічної ситуації, формування педагогічної задачі, придбання нових знань); 

проектувальний (планування, прогнозування дій педагогічної системи у 

майбутньому); конструктивний (різноманітні дії, пов‟язані з композиційними 

рішеннями у побудові занять, виховних заходів тощо); комунікативний (дії, 

пов‟язані з налагодженням педагогічних відносин (учнями, батьками, колегами, 

адміністрацією)); організаторський (дії щодо організації навчальної інформації в 

процесі роботи з учнями)» (с. 37). 

Крім того, за нашими уявленнями, професійно важливі уміння та професійні 

компетентності майбутнього майстра виробничого навчання можна і треба 

самоформувати, в широкому сенсі цього слова – самонабувати і самовиховувати. 

Отже, в системі тих професійно значущих компетентностей, які в ході 

експерименту стали предметом самоформування з боку майбутнього майстра 

виробничого навчання, чільне місце займали такі здатності до: самоаналізу 

власної моральної, психічної і практичної готовності до професійного 

саморозвитку; самоформування мотивів професійної самоосвіти у технічний і 

педагогічній сферах; створення на ринку праці майстрів виробничого навчання 

інноваційного продукту; адекватної самооцінки рівнів сформованої готовності до 

професійного самовиховання; проектування завдань-самозобов‟язань щодо 

розвитку образу «Я» як майстра виробничого навчання самоосвітніми і 

самовиховними засобами; самоорганізації і самовиховання професійно важливих 

якостей майстра виробничого навчання; самоорганізації професійної самоосвіти 
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технічного і педагогічного спрямування; самостимулювання власного 

професійного саморозвитку як майбутнього майстра виробничого навчання; 

довільного самоконтролю процесу професійного саморозвитку впродовж життя.  

Формуванню готовності до самоосвітньої і самовиховної діяльності  

майбутніх майстрів виробничого навчання сприяє використання в навчальному 

процесі інтерактивних технологій. Вони цінні тим, що навчальний процес 

відбувається шляхом постійної активної взаємодії всіх учасників. Це колективне 

та групове навчання у співпраці, де викладач і студент є рівноправними й 

рівнозначними суб'єктами навчання. Організація інтерактивного навчання 

передбачає використання кейс-методів, реальних практичних завдань, ділових та 

рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та 

відповідної ситуації. На практичних заняттях використовували інтерактивну 

технологію «Акваріум». Склад малих груп змінювали, щоб студенти не звикали 

до певних ролей. Цю технологію було запроваджено при вивченні дисциплін 

різних циклів. 

 Робота в малих групах активізує пізнавальну та аналітичну сфери 

мисленевої діяльності. Студент відчуває потребу у самоосвіті і самовихованні, 

тому що це впливає на розвиток здатності висловлювати власну точку зору, бути 

впевненим у собі, у колективі. За допомогою розвинутого світогляду можна 

вразити не тільки викладача, але й товаришів, що позитивно впливає на 

формування лідерських якостей.  

На етапі актуалізації опорних знань та підведенні підсумків заняття 

доцільним є використання інтерактивної технології «Мікрофон». Наприклад, при 

вивченні теми «Методи професійного навчання» з дисципліни «Професійна 

педагогіка» можна застосувати цю технологію при формулюванні висновків 

заняття. Студентам, у кого мікрофон (повітряна кулька, смайл переможця), 

надається можливість протягом однієї хвилини відповісти на питання: Що нового 

я дізнався про методи професійного навчання? Як ці знання допоможуть у власної 

професійної діяльності? Чи хотів би я знати більше з цієї теми? 
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Після повернення мікрофону викладач завершує висновки, коментує 

відповіді студентів, мотивує до самоосвітньої і самовиховної діяльності. На 

підсумковому етапі заняття з української мови викладачі використовують прийом 

створення колажу з елементами методу «Мікрофон».  Використання 

інтерактивних технологій забезпечує активну взаємодію всіх учасників 

навчального процесу на всіх етапах заняття. Студенти активні не тільки під час 

навчального заняття, коли можуть максимально реалізувати свою розумову 

діяльність, а й у процесі підготовки до нього. Вони шукають нову цікаву 

інформацію, щоб поділитися нею з одногрупниками. А це, у свою чергу, сприяє 

високому інтелектуальному розвитку майбутніх майстрів виробничого навчання, 

забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, формуванню 

готовності до професійного самовдосконалення.  

Дуже вдало в експерименті виявили себе техніки сучасної фасилітації. 

Основні вправи фасилітації, які викладачі-експериментатори використовували на 

заняттях: «Жовті сторінки», «Дорожня карта заняття», «Карта думок», «Трейлер».  

Вправу «Жовті сторінки» запропоновано викладачам використовувати при 

знайомстві з новою групою. Кожний студент заповнює анкету: мої очікування від 

вивчення цієї дисципліни; чого я прагну з новими знаннями і вміннями; що я 

можу зробити, щоб моє навчання було ефективнішим. Потім відповіді студентів 

викладач розміщує в аудиторії, створюючи стенд. Це сприяє створенню 

атмосфери довіри, доброзичливості. На заняттях студент може доповнити свою 

інформацію, активізуючи діалог з педагогом і товаришами.  

«Дорожня карта заняття» може стати альтернативою традиційному плану 

заняття або доповнити його. Дорожня карта виконується маркером на планшетній 

дошці, викладач перші заняття вчить схематично відображати структуру заняття 

та його етапи, а потім цю дорожню карту можуть в ході заняття виконувати 

студенти. Ця вправа стимулює розвиток структурного мислення, виховує вміння 

складати плани, наочно виділяти найважливішу інформацію. 
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«Карта думок» може використовуватися для розгляду проблеми, щоб 

оцінити можливі підходи, та визначити власне бачення. Ця вправа розвиває 

прагнення вивчати себе, прислухатися, знаходити власні сфери інтересів. 

 Вправа «Трейлер» використовується при вивченні нового матеріалу. На 

планшетній дошці викладач виконує вектор, на якому студенти відмічають рівень 

власних знань та вмінь. Дуже добре, якщо наприкінці заняття фішки майбутніх 

майстрів виробничого навчання будуть переміщені у ліву частину вектора, тобто 

це знак того, що у студентів з‟явилася певна система понять за темою.  

 Для реалізації системи проектування професійного саморозвитку 

майбутнього майстра виробничого навчання ми пропонуємо використовувати як 

традиційні (класичні), так і нестандартні (інноваційні) форми організації 

навчання, а саме: лекції, практичні заняття, навчальні екскурсії, навчальні й 

педагогічні практики, ігри та ігрові ситуації, групові тренінги, майстер-класи, 

залучення до науково-дослідної роботи (творчі групи, предметні гуртки, гуртки 

технічної творчості, проектна діяльність, курсові роботи). При підготовці 

майбутніх майстрів професійного навчання добре зарекомендували себе методики 

написання синквейнів, кластерів, читання з помітками, ромашка питань. 

 Вивчення професійного саморозвитку та його складових самоосвіти і 

самовиховання здійснюється за допомогою експертних оцінок і самооцінок, 

анкетування, тестування, аналізу й інтерпретації. Складність застосування цих 

методів пояснюється саме складною природою саморозвитку, який є нелінійним, 

різноманітним, індивідуально обумовленим процесом. Основні напрями нашої 

діагностично-експерементальної роботи направлені на: ціннісне усвідомлення 

необхідності безперервного професійного саморозвитку, наявність мети 

професійного саморозвитку; ціннісні орієнтації на професійний саморозвиток, 

рівень одержаних професійно спрямованих знань; сукупність знань про основи 

професійного саморозвитку, знання методів, прийомів і форм професійного 

саморозвитку; уміння проектувати власний професійний саморозвиток, 

спрямувати діяльність на професійний саморозвиток; володіння навичками 

самоорганізації, вивчення індивідуально-психологічних якостей, важливих для 
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безперервного професійного саморозвитку й майбутньої фахової діяльності,  

наявність позитивної «Я»-концепції, впевненість у собі; самоконтроль, 

самодисципліна, самоорганізація, спрямованість на самоаналіз, самооцінку 

власного професійного саморозвитку, володіння рефлексивними вміннями в 

пізнавальній діяльності (самоспостереження, самоаналіз); адекватність 

самооцінки власних здібностей і якостей.  

  Аналіз практики роботи в професійно-педагогічних закладах освіти і 

проведене дослідження дозволяють сформулювати основні вимоги до організації, 

змісту й методики роботи щодо забезпечення самоосвітньої і самовиховної 

роботи студентів і її активізації:  

1) У сфері організації професійної самоосвіти і самовиховання: 

планомірність процесів професійної самоосвіти і самовиховання; педагогічне 

керівництво з боку посадових осіб закладу освіти, кафедр або циклових комісій; 

постійне, а не епізодичне проведення заходів з організації професійної самоосвіти 

і самовиховання; контроль і самоконтроль за перебігом самоосвіти і 

самовиховання; надання товариської допомоги і взаємодопомоги в ході 

самоосвітньої діяльності і самовиховної діяльності; стимулювання професійної 

самоосвіти; створення в освітній установі необхідних матеріально-технічних і 

морально-психологічних умов для самоосвітньої і самовиховної діяльності. 

 2) У сфері змісту самоосвіти і самовиховання: врахування індивідуальних 

особливостей студента, рівня його підготовленості й досвіду; корекція плану 

самоосвіти і завдань-самозобовя‟зань залежно від зміни умов; особлива увага 

оновленню знань, удосконаленню навичок і вмінь, що сприяють формуванню 

творчої особистості, здатної аналітично мислити, що вміє слухати і говорити з 

людьми, добре підготовленої теоретично й професійно, здатної успішно 

вирішувати нові завдання в умовах професійного саморозвитку. 

3) У методиці професійної самоосвіти і самовиховання: озброєння студента 

сучасними, науково обгрунтованими й апробованими, багатоваріантними 

програмами самоосвіти і самовиховання з урахуванням різного рівня підготовки; 

оволодіння майбутніми майстрами виробничого навчання передовими прийомами 
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й методами самоосвіти: самостійне вивчення спеціальної, психологічної та 

педагогічної літератури, самоорганізація життя і діяльності на основі наукової 

організації праці; у самовихованні: самоспостереження (потреба в якому 

вироблялася в майбутнього майстра з набуттям професійного і життєвого досвіду, 

і яке є умінням критично оцінювати свої дії і вчинки, накопичувати професійно 

значущу інформацію для самоаналізу та самооцінювання); самооцінювання – 

передбачає постійне критичне ставлення до себе; примірювання своїх 

можливостей до тих вимог, що пред'являються життям і педагогічною діяльністю; 

уміння самостійно ставити перед собою здійсненні цілі; строго оцінювати перебіг 

своїх думок; піддавати ретельній перевірці припущення, що висуваються; 

вдумливо зважувати всі доводи «за і проти», разом із тим самооцінювання 

передбачає і фіксацію успіхів у самовихованні; самопереконання, за допомогою 

якого майбутні майстри виробничого навчання визнавали необхідність розвивати 

ті або інші якості, генерувати нові ідеї, погляди, засвоювати нові норми 

поведінки, усувати недоліки, жити за певними правилами; самозобов’язання, яке 

було результатом роботи студента щодо зіставлення свого «Я» з вимогами, які до 

нього пред'являються; самозобов‟язання можуть бути оформлені у вигляді певних 

правил діяльності (у формі завдань-самозобов‟язань); самотренування  - звички 

високоморальної поведінки, що дозволяють виробити в себе навички й уміння 

професійної діяльності, розвивати інтелектуальні та фізичні здібності, формувати 

інші якості, наслідування прикладу, що дає можливість збагачувати себе досвідом 

найбільш авторитетних педагогів, творчо застосовувати його в своїй діяльності і 

на цій основі постійно удосконалювати плани роботи над собою, наповнюючи їх 

новим змістом, новими засобами і прийомами роботи над собою; самоконтроль і 

самокорекція, що дозволяють зіставляти прийняті ним плани і зобов'язання щодо 

самовиховання з реальною діяльністю і поведінкою, знайти у них невідповідність 

і внести, якщо це необхідно, відповідні корективи.  

  Діяльність із самоосвіти починалася з діагностики власних утруднень у 

підготовці до занять, проблем в організації навчального процесу. Проведення 

зовнішнього діагностування з педагогічної, методичної, психологічної підготовки 



160 
 

 
 

викладача та спонукання до самооцінювання та самоаналізу власних 

можливостей, якостей, результатів професійної діяльності – основна умова 

ефективної самоосвіти.  

Методика й техніка самоосвіти безпосередньо пов‟язані з рівнем 

сформованості у студентів системи основних умінь: аналізувати необхідну 

літературу та передовий педагогічний досвід; виокремлювати з літератури та 

передового педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що 

піднімають теоретичний та методичний рівень педагога; відбирати з прочитаного 

та побаченого педагогом думки та методичні знахідки для апробації у власній 

педагогічній діяльності; систематизувати та розробити науково-методичні 

узагальнення; впроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки та 

практики вищої школи у власний досвід роботи зі студентами.  

 Майбутній майстр виробничого навчання здобуває знання з різноманітних 

джерел, використовує ці знання в професійній діяльності, розвитку особистості та 

власній життєдіяльності. 

  Завдання самоосвітньої діяльності: вдосконалення теоретичних знань із 

фахових дисциплін; оволодівання новими формами, методами, прийомами й 

технологіями навчання і виховання; вивчення та впровадження в практику 

перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, 

психологічної наук, інноваційних педагогічних технологій; розвиток 

інноваційних процесів.  

 У сучасному світі є багато різноманітних можливостей отримати знання 

шляхом самоосвіти: книжки (наукова, науково-методична, методична, 

публіцистична, художня та інші літератури); фахова періодика (газети, журнали); 

Інтернет; телебачення; відео- та аудіоінформація; семінари, круглі столи, 

конференції; майстер-класи; курси підвищення кваліфікації; екскурсії, театри, 

виставки, музеї, концерти; заходи з обміну досвідом; різноманітні курси; 

подорожі тощо.  
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Результат самоосвіти студента може подаватися у таких формах: доповіді 

на семінарі, реферату; програми; статті до видання; дидактичного матеріалу; 

проекту.  

Форми самоосвіти і самовиховання: індивідуальна та колективна. 

Ініціатором є сам майбутній майстер виробничого навчання, хоча на їх 

організацію часто впливають інші: адміністрація, педагоги, які ініціюють і 

стимулюють діяльність студентів. 

Самоосвітня і самовиховна діяльність студента пов‟язана з активністю 

викладачів, які розробляють нові теми, цікаві завдання та способи їх розв‟язання, 

нові способи самореалізації: розробка електронних занять, посібників тощо; 

розробка пакету тестового матеріалу в електронному вигляді; розробка пакету 

стандартного планування з теми чи групи тем; комплект дидактичного матеріалу з 

дисципліни: самоосвітні, практичні, контрольні роботи; розробка комплекту 

роздаткового матеріалу з дисципліни; створення термінологічного словника з 

предметної теми, розділу; розробка навчальних проектів; розробка пакету 

олімпіадного матеріалу для підготовки студентів; база даних, запитань і задач із 

дисципліни та ін. У нашій практиці в організацію самоосвіти студентів значний 

внесок здійснила електронна бібліотека технікуму, де кожний викладач має 

власну папку з дидактичними матеріалами: лекціями, завданнями до семінарів, 

практичних занять, завданнями до самостійної роботи студентів. У створенні 

програм самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців із різних навчальних курсів 

викладачі мають безліч можливостей щодо організації цієї роботи. Але він теж 

працює у рамках відведеного часу. Складним питанням є організація контролю за 

цією діяльністю студента. Самоосвіта повинна бути органічною частиною 

навчального курсу.  

 Організовуючи самоосвіту і самовиховання студентів, ми дотримувались 

таких основних принципів: систематичність і послідовність, неперервність, 

комплексність, індивідуальність. Майбутніх майстрів виробничого навчання 

орієнтували на те, що самоосвіта і самовиховання майбутнього майстра 

виробничого навчання буде продуктивною за таких умов: у процесі самоосвіти і 
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самовиховання реалізується потреба особистості у власному розвитку; потрібно 

визначити свої сильні та слабкі сторони, володіти способами самопізнання та 

самоаналізу, бути  відкритим до змін; володіти розвинутою здатністю до 

рефлексії (діяльності особистості, що спрямована на усвідомлення власних дій, 

почуттів, аналіз цієї діяльності та формулювання висновків); потрібно створювати 

власні програми професійного саморозвитку, усвідомлювати перспективи власної 

кар‟єри, вибудовувати її траєкторію; бачити у професійній самоосвіті і 

самовихованні можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності. 

Оскільки професійні самоосвіта і самовиховання – це цілеспрямована 

робота студента, керована педагогом, із розширення та поглиблення теоретичних 

знань, удосконалення набутих професійних умінь і навичок у контексті сучасних 

вимог педагогічної і психологічної науки, то основними напрямами, в яких 

студенти вдосконалювалися та займалися самоосвітою і самовихованням, були 

такі: фахово-професійні; психолого-педагогічні (орієнтовані на розвиток 

студентів і на свій саморозвиток); психологічні (спілкування, мистецтво впливати, 

лідерські якості); методичні (педагогічні технології, форми, методи й прийоми 

навчання); інформаційно-комунікаційні.Нами було впроваджено абетку основних 

понять з теорії і технології самовиховання (Додаток Б). 

 Самостійне здобування знань у кожному з цих напрямів було не самоціллю, 

а основою для підготовки до інноваційної педагогічної діяльності. Здійснена 

робота щодо організації самоосвіти і самовиховання студентів дозволила зробити 

такі висновки: 

 професійна самоосвіта і самовиховання як процес пізнання дає не просте 

закріплення професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а 

сприяє одержанню нових наукових методичних знань, практичних навичок, 

формування професійних якостей, необхідних у майбутній роботі майстра 

виробничого навчання;  
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 професійна самоосвіта і самовиховання повинні бути неперервними, 

поповнення нових знань та вмінь може здійснюватися тільки на основі 

попередньої підготовки;  

 самоосвіта і самовиховання повинні сприяти застосуванню професійних 

знань у практичній діяльності з метою підвищення її якості.  

Зміст самоосвіти майстрів виробничого навчання пов‟язаний із 

спеціальним, професійно-педагогічним і загальнокультурним розвитком. 

Самоосвітня діяльність майбутніх майстрів виробничого навчання включає 

науково-дослідну роботу, вивчення філософської, науково-педагогічної, 

навчально-методичної, психологічної літератури, участь у групових та 

колективних формах роботи. 

Знайомлячись із філософською літературою, майбутній майстер 

виробничого навчання розширює свої знання про особистість, культуру, теорію 

розвитку, наукову методологію. Завдяки цьому студент поглиблює свої уявлення 

про загально філософські терміни і поняття, зокрема, закон, закономірність, 

системність, розвиток, динаміку, концепцію, особистість, проблему, 

моделювання, гіпотезу, метод, дослідження, наукову розробку тощо. Процес 

професійного самовиховання активізується за умовами переходу у педагогічній 

системі на суб‟єкт-субєктні відносини. Потреба у самовихованні є усвідомленою, 

стимулює якісні зміни у моральному, особистісному, професійному житті 

людини.Самовиховання – це завжди самотворча діяльність людини. Особистість 

розвивається за власними законами. У професійному самовихованні 

найважливішим є засвоєння особистістю змісту і цілей фахової освіти, а також 

перетворення цінностей професії у власні. Педагогічна модерація процесу 

професійного самовиховання майбутніх майстрів виробничого навчання 

відбувається у напрямах: надання мотиваційної і стимулювальної енергії щодо 

досягнення еталону самовиховання (важливі приклади з життя не тільки відомих 

професіоналів, видатних особистостей, а також працівників навчального закладу, 

міста, регіону); надання інформації про засоби і технології роботи над собою, 
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прийоми релаксації; модерація, контроль, стимулювання процесів самовиховної 

ативності. Найважливішу функцію у самовихованні виконує самооцінка, 

самоконтроль та саморефлексія. Досягнення у професійному самовихованні у 

майбутніх майстрів можуть бути різними, але змога стати кращим повинна 

завжди сприйматися позитивно у педагогічній системі. При організації 

самоосвітньої і самовиховної роботи студентів ми спирались систему методів, яку 

запропонував О. Кучерявий (2009). 

Таблиця 3.14 

Методи самовиховання у системі проектування професійного саморозвитку 

Група методів Метод 

Методи 

стимулювання 

процесу 

перетворення 

знань про модель 

фахівця і теорію 

самовиховання в 

особистісні 

цінності майстра 

виробничого 

навчання 

1. Створення ситуацій емоційного переживання студентами зв‟язку між 

результатами дослідження карт-професіограм і особливостей 

самовиховної і фахової діяльності різних майстрів-професіоналів. 

2. Концентрація уваги студента на певних професійних уміннях і 

особливостях теорії самовиховання оригінальними засобами. 

3. Самохарактеристика відповідності ступеня сформованості професійно 

значущих умінь вимогам фахівця – майстра виробничого навчання. 

4. Вправи з описання почуттів від роботи над теорією і технологією 

самовиховання, моделлю фахівця, знайомства з досвідом професійної 

діяльності кращих майстрів виробничого навчання. 

5. Порівняння майбутнім фахівцем самооцінки і оцінок товаришами і 

викладачами, ступеня сформованості у нього певних професійних 

умінь та якостей майстра виробничого навчання. 

6. 6.Роз‟яснення сенсу оволодіння професійними і самовиховними 

вміннями як цінностями зв‟язків між ними.  

7. «Зараження» суб‟єкта самовиховання емоцією радості при оцінці його 

особистісних надбань. 

8. Вправи на самоототожнення майбутнього майстра виробничого 

навчання з певною професійно-духовною цінністю. 

 

Методи 

стимулювання 

інтересу до 

самовиховання 

1. Дослідження досвіду самовиховання відомих в історії людства людей, 

фахівців-практиків. 

2. Яскрава (емоційно насичена) розповідь про історію, теорію та 

технологію самовиховання і його роль у становленні студента як 

майстра виробничого навчання. 

3. Пізнавально-розвивальні ігри з захисту колективних та 

індивідуальних проектів програм професійного самовиховання. 

4. Презентація філософської, психолого-педагогічної та іншої 

літератури про самовиховання. 

5. Сюжетно-рольові ігри з питань оцінки самовиховної роботи відомих в 

історії людства людей. 

6. Представлення програм і особливостей самовиховання видатних 

педагогів, письменників, філософів. 

7. Створення ситуацій успіху у вирішенні студентом дослідницьких 

завдань у сфері самовиховання. 
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Продовження таблиці 3.14 
Методи 

стимулювання 

процесу прийняття 

і реалізації мотивів 

самовиховання  

 

1. Орієнтація студентів на написання творів за темами, пов‟язаними зі 

ставленням до самовиховання, пошуком його особистісного смислу. 

2. Включення студентів у практичну професійну роботу з обов‟язковою 

постановкою перед ними завдань на самооцінку фахових умінь за її 

результатами, письмову фіксацію почуттів і думок щодо свого 

професійного потенціалу і ролі самовиховання у власному 

становленні як майстра виробничого навчання. 

3. Створення ситуацій емоційного переживання і осмислення 

майбутніми фахівцями знань про залежність між окремими успіхами 

у вирішенні професійних завдань і актами самовиховання. 

4. Актуалізація вже сформованих у студентів фахових умінь у поєднанні 

з підкресленням необхідності оволодіння іншими. 

5. Постановка близьких і далеких перспектив професійного становлення 

засобами самовиховання. 

6. Індивідуальні бесіди, спрямовані на обмеження прийняття спонукань 

до самовиховної активності в якості мотивів. 

7. Демонстрація готових програм-зразків і кращих планів професійного 

самовиховання. 

 

Всебічно забезпечують професійний саморозвиток майбутнього майстра 

виробничого навчання умови професійного виховання, як стрижневі положення, 

існуючі у навчальному закладу.  

Умова 1. Наявність у навчальному закладі спроектованих завдань 

професійного самовиховання. 

Основні завдання вищого педагогічного закладу освіти щодо впровадження 

спроектованих завдань професійного самовиховання майбутніх майстрів 

виробничого навчання: показати значення, актуальність процесу самовиховання 

для всебічного розвитку особистості людини; допомогти студентам в адекватній 

самооцінці своєї особистості; пробудити бажання зайнятися професійним 

самовихованням; допомогти розробити програму самовиховання, шляхи та засоби 

її реалізації; стимулювати у студентів потребу до організації самовиховання у 

своїй подальшій практичній діяльності. 

Умова 2. Компетентність викладачів і майстрів виробничого навчання в 

теорії і методиці професійного самовиховання 

У процесі стимулювання саморозвитку і самовиховання викладачі 

експерименту вирішують наступні завдання: сприяння самопізнанню студентів, 

формування у них адекватної самооцінки, важливу роль при цьому відводиться 
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інтерактивним та особистісно зорієнтованим технологіям навчання, 

впровадженню спецкурсу «Основи професійного саморозвитку», тренінгових 

занять; сприяння розвитку мотиваційної сфери особистості та створенню 

необхідних умов для формування у неї здорових потреб і мотивів діяльності 

(поведінки); забезпечення наявності цілей у студентів, навчання стратегії і тактиці 

їх постановки і досягнення; відбір, модифікація і включення в навчально-

виховний процес педагогічно доцільних засобів самоконтролю і стимулів 

самовиховання; сприяння створенню педагогічних умов для саморозвитку і 

самовиховання студентів. 

Умова 3. Складання планів самоосвіти і самовиховання, ведення 

щоденникових записів. 

Центральне місце у справі самовиховання займала реальна самовиховна 

діяльність. Її засоби: виконання завдань-самозобовя‟зань, ведення щоденника, 

складання самозвітів. Провідними засобами її організації є презентації 

найкращого досвіду студентів як суб‟єктів професійного виховання. Після 

зустрічей із кваліфікованими майстрами виробничого навчання, як правило, 

активізувалась технічна творчість студентів експериментальних груп, 

підвищувалась мотивація до власного самовиховання. Протягом двох місяців 

студенти вели щоденники. Слід підкреслити, що навичками самоорганізації 

відзначились 83% учасників експерименту з ведення щоденника. При цьому 

тільки 54 % студентів глибоко замислювалися над самозмінами, фіксували їх, 

продемонстрували вміння моделювати і корегувати роботу над собою. На жаль, 

17% студентів не змогли постійно вести щоденник, або робили це формально, не 

докладаючи аналізу власних дій і перспектив. Приблизно 5% студентів з цього 

показника проігнорували завдання зовсім. Ці студенти мають низькій рівень 

компетентності у професійній самоосвіті і самовихованні і, як результат, у 

професійному саморозвитку. Завдання вести щоденник, аналізувати власний стан 

і дії що до професійного саморозвитку повинні були стимулювати та 

пробуджувати натхнення працювати над собою. Успіхом можна вважати те, що 

64% студентів відмітили позитивні зміни у собі (покрашення рівня власної 



167 
 

 
 

загальної успішності, підвищення якості знань, бажання брати участь у виховних 

заходах). Позитивним аспектом слід назвати, що після вивчення спецкурсу при 

проходженні комплексної педагогічної практиці, студенти продемонстрували 

високий рівень мотивації до виконання обов‟язків дублера майстра виробничого 

навчання. Форму ведення щоденнику запропоновано у Додатку Д.  

За підсумком вивчення цього розділу студентам було запропоновано 

скласти індивідуальну програму професійного та особистісного зростання. Це 

завдання було презентовано ще на першому занятті, коли студенти тільки 

формували уявлення про професійну самоосвіту, самовиховання і саморозвиток.  

Для реалізації програми саморозвитку майбутній майстр виробничого 

навчання на тренінгу «Шлях до себе, або хто я такий?» складає свій 

психологічний портрет, який може розглядатися як керівництво до організації 

самопізнання (що вивчати) і як матеріал для подальшого аналізу своїх 

особистісних властивостей (оцінка рівня розвитку). Вона дозволила оцінити 

майбутньому педагогу свої достоїнства і недоліки, усвідомити свої можливості, 

тим самим почерпнути сили для подальшого самовиховання. 

Програма самовиховання майбутнього педагога, яка також є засобом його 

саморозвитку, обов'язково містить оцінку його саморозвитку, оцінку педагогічних 

здібностей і шляхи їх подальшого розвитку. Результатом роботи із самовиховання 

і саморозвитку є позитивні зміни в особистості і успішне просування в навчально-

дослідницької діяльності. Останнє проявляється в поліпшенні якості діяльності, в 

усвідомленні своїх успіхів. 

«Карта особистості», і аналіз професійно - значущих якостей особистості 

дозволяють нам оцінити сильні і слабкі професійні позиції, усвідомити власні 

можливості, тим самим почерпнути сили для подальшого самовиховання, 

саморозвитку. 

   Умова 4. Формування у студентів чіткої особистісно – професійної 

позиції. 

 Ця позиція виявляється в етичних і психолого-педагогічних установках 

майбутнього майстра виробничого навчання. ЇЇ складові: гуманізм, установка  на 



168 
 

 
 

прийняття й розуміння, співпереживання, на відносну незалежність і 

самостійність, на виявлення і використання творчого потенціалу; ставлення 

педагога до самого себе як суб‟єкта професійно-педагогічного саморозвитку; 

установка на зацікавленість в успішній навчально-виховній роботі, орієнтація на 

професійне й особистісне зростання і самоаналіз, самовдосконалення. 

Умова 5. Знання студентами змісту освітньо-кваліфікаційних 

характеристик на особистісному рівні. 

    Під час експерименту викладачі перетворили ОКХ у своєрідну цільову 

програму професійного самовиховання. Аналіз і знання ОКХ майбутніми 

майстрами виробничого навчання дозволяють сформувати адекватну «Я»-

концепцію, встановити наявні професійні знання, вміння, навички, визначити 

орієнтири майбутньої самоосвітньої та самовиховної роботи. 

   Студент А. Діхтяр презентував своє висловлювання про значущість 

усвідомлення ОКХ для майбутнього майстра виробничого навчання: «Успішність 

педагогічної діяльності в значній мірі визначається наявністю у майстра 

виробничого навчання професійно-педагогічних здібностей і умінь: розвивати в 

учнів допитливість; гуртувати учнів навколо себе; розуміти їх, вести за собою; 

завойовувати їх абсолютну довіру; здійснювати об'єктивний контроль не тільки за 

формуванням знань, умінь і навичок, а й за тим, наскільки ефективно вони 

застосовуються; бути зразком сміливості, витримки, наполегливості, здатності 

переконувати і ін. Цей перелік можна було б продовжити, але в цьому немає 

необхідності, так як кожна педагогічна ситуація неповторна і вимагає свого 

педагогічного підходу». 

Умова 6. Оволодіння студентами на самовиховному рівні цінностей 

спецкурсу «Основи професійного саморозвитку» і системи розвивальних 

тренингів 

У рамках викладання спецкурсу «Основи професійного саморозвитку» 

(Додаток-В) були запропоновані студентам експериментальної групи теми, які 

передусім сприяли активізації самоосвітньої і самовиховної роботи: Розділ 1 

«Особистість як саморозвивальна система»: Тема 1. «Методологічні аспекти 
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самоосвіти, самовиховання і саморозвитку»; Тема 2. «Теоретичні основи 

саморозвитку особистості. Цілісний підхід до визначення професійного 

саморозвитку»; Тема 3. «Удосконалення професійної діяльності педагога 

професійно-технічної освіти»; Тема 4. «Саморозвиток у професійному 

становленні спеціаліста»; Тема 5. «Діалог» з філософами і видатними діячами 

минулого як засіб самовдосконалення, самопізнання»; Тема 6. «Формування 

адекватної самооцінки майбутнього майстра виробничого навчання»; Тема 7. 

«Визначення реального образу «Я – майстр виробничого навчання». 

 Особлива увага в ході формувального етапу експерименту була приділена 

системі тренінгів, спрямованих на професійний саморозвиток і 

сомовдосконалення майбутніх майстрів виробничого навчання (Додаток - Г). 

Тренінг 1. «Шлях до себе, або хто я такий?», вправи: «Ім'я та епітет», «Взаємні 

презентації», «П'ять питань», «Хто Я, який Я?» «Самореклама», «Знімаємо 

маски», «... зате ти», складання психологічного портрету - «Карта особистості». 

Тренінг 2. «Тренінг цілепокладання та побудову життєвої перспективи», вправи: 

«Досягнення мети», «Зняття внутрішніх обмежень», «Життєві цілі», «Події мого 

життя», «Майбутнє». Тренінг 3 «Професійне самовизначення», вправи «Мої 

потреби», «Мій професійний вибір», «Захист власних мотивів», «Моя професія і 

«Я»», «Мої професійні бажання», «Дорожня карта або Маршрут професійного 

саморозвитку». Тренінг 4. «Перешкоди та ресурси у професійному 

саморозвитку», вправи: «Психотехнологія подолання перешкод на шляху 

професійного саморозвитку», «Бар'єр», «Завершення пропозицій». 

Умова 7. Створення у навчально-виховному закладі атмосфери творчої 

активності 

 У практиці нашого експерименту проводилась робота з викладачами і 

студентами з приводу організації конкурсів професійної майстерності. 

Активізація пізнавальної активності студентів, заохочення до технічної творчості, 

підвищення рівня компетентностей у професійній самоосвіті і самовихованні є 

результатами наступної умови. Найбільш ефективною формою творчої активності 

студентів у ході експерименту було визначено конкурси фахової майстерності, які 
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дозволяють мобілізувати накопичені знання, активізувати самовиховну і 

самоосвітню діяльність. Студенти експериментальної групи брали участь у 

регіональному конкурсі з педагогіки «Дидактікос», який проводився на базі 

Донецького національного університету у березні 2014 року. Отримали нагороди 

за участь у проекті викладачі- експериментатори та команди технікуму. Конкурс 

професійної майстерності - це змагання, найбільш ефективна форма демонстрації 

своїх здібностей, упровадження передових прийомів і методів праці, нової техніки 

і прогресивної технології, підвищення рівня професійної підготовки, виявлення 

кращих індивідуальних показників, підвищення інтересу до професії та її 

популяризації. Конкурси фахової та професійної майстерності є однією з 

ефективних форм стимулювання потреби в оновленні професійних знань, 

творчому пошуку, удосконаленні навичок професійної діяльності. Позитивною 

рисою є і те, що в процесі їх підготовки і проведення задіяний весь колектив 

закладу. Це створює творчу атмосферу, накладає певну відповідальність на той чи 

інший підрозділ установи за рівень професійної підготовки співробітників, 

забезпечує можливість не тільки виявляти фахові знання, професійну 

компетентність, а й загальну ерудицію, ділові якості особистості, тощо. На базі 

педагогічних закладів варто проводити професійні змагання, виставки 

професійних досягнень.  

Педагогічне керівництво процесом професійного самовиховання і 

самоосвіти  майбутніх майстрів здійснюється у таких напрямках: 1)постійне 

вивчення індивідуальних особливостей студентів і досвіду процесу їх самоосвіти і 

самовиховання; 2) поширення кращого досвіду роботи студентів над собою; 3) 

пояснення майбутнім майбутнім майстрам виробничого навчання їх професійних 

вимог відповідно до  ОКХ та посадової інструкції майстра виробничого навчання; 

4) роз'яснення студентам суті і значення професійного самовдосконалення і 

постановка конкретних завдань із самоосвіти та самовиховання; 5) ознайомлення 

майбутніх педагогів з ефективними прийомами роботи над собою над 

удосконаленням своєї особистості; 6) залучення студентів до різноманітніх видів 

діяльності, які сприяють інтенсифікації процесу самовиховання; 7) створення 
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необхідних умов для систематичної цілеспрямованої роботи майбутніх майстрів 

виробничого навчання над собою. 

Самоосвітня і самовиховна діяльність майбутніх майстрів виробничого 

навчання передбачала такі етапи:  

І етап – підготовчий, який включає діагностичний та мотиваційний 

напрямок роботи. Діагностичний дозволяє оцінити реальний рівень знань, умінь, 

навичок.  Мотиваційний передбачає створення певного настрою до самоосвітньої 

роботи.  

ІІ етап – практичний, який включає планово-прогностичний і діяльнісний 

блоки. Планово-прогностичний спрямований на визначення мети, завдань 

самоосвітньої і самовиховної діяльності, розробку системи заходів, 

прогнозування кінцевих результатів. 

ІІІ етап – узагальнюючий, який включає результативно-узагальнюючий, 

корекційно-прогнозуючий і впроваджувальний блоки. Результативно-

узагальнюючий полягає у теоретичному осмисленні, аналізі й узагальненні фактів 

самоосвітньої і самовиховної діяльності, оформленні результатів і подання 

матеріалів для подальшого вивчення, розповсюдження. 

 

 

3.3 Оцінка впливу розробленої системи на рівень професійного 

саморозвитку майбутніх фахівців 

 

 Оцінка результатів експериментального дослідження здійснювалася 

шляхом порівняння показників професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання, які входили до експериментальної та контрольної груп, 

діагностованих на констатувальному та в кінці формувального етапу 

експерименту. Розглянемо рівні професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання за кожним компонентом емпіричного дослідження. 
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Таблиця 3.15 

Рівні професійного саморозвитку студентів за мотиваційно-ціннісним 

критерієм на кінець формувального етапу експерименту 

Рівень професійного 

саморозвитку 

Кількість студентів (КГ) n=104 Кількість (ЕГ) n=98 

Кількість % Кількість % 

Високий 12 11,5 21 21,4 

Середній 70 67,3 59 60,2 

Низький 22 21,1 18 18,4 

 

Показники високого рівня за мотиваційно-ціннісним критерієм мають 

11,5%  і  21,4%  студентів у контрольній і експериментальній групі відповідно. На 

кінець формувального етапу експерименту значна кількість майбутніх майстрів 

виробничого навчання (67,3% і 60,2 %)  мають показники за мотиваційно-

ціннісним критерієм  середнього рівня. Зберігається тенденція, що частина 

студентів (21,1 % і 18,4 % – відповідно, в контрольній і експериментальній 

групах) демонструють низький рівень мотивації до професійного саморозвитку. 

Слід зазначити більш позитивну динаміку покращення результатів 

експериментальної групи порівняно з даними контрольної групи.  

Зафіксовані дані про рівні професійного саморозвитку студентів за 

когнітивним критерієм на формувальному етапі експерименту наведено в таблиці 

3.16. Частина майбутніх майстрів виробничого навчання експериментальної і 

контрольної груп (9,6 % і 20,4 %) знаходяться на високому рівні професійного 

саморозвитку за цим критерієм.                                                                                                                                                                 

Таблиця 3.16 

Рівні професійного саморозвитку студентів за когнітивним критерієм на 

кінець формувального етапу експерименту 

Рівень професійного 

саморозвитку 

Кількість студентів (КГ) n=104 Кількість (ЕГ) n=98 

Кількість % Кількість % 

Високий 10 9,6 20 20,4 

Середній 71 68,2 58 59,2 

Низький 23 22,1 20 20,4 
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Частина студентів в експериментальній (68,2%) та контрольній групах 

(59,2%) демонструють середній показник за когнітивним критерієм. У 

контрольній і у експериментальній групі дані низького рівня професійного 

саморозвитку мають 22,1% та 20,4% студентів відповідно. Зберігається тенденція 

покращення результатів експериментальної групи в порівнянні з контрольною. 

 

Таблиця 3.17 

Рівні професійного саморозвитку студентів за емоційно-вольовим критерієм 

на кінець формувального етапу експерименту 

Рівень професійного 

саморозвитку 

Кількість студентів (КГ) n=104 Кількість (ЕГ) n=98 

Кількість % Кількість % 

Високий 13 12,5 22 22,4 

Середній 66 63,4 60 61,2 

Низький 25 24,0 16 16,3 

 

Результати даних свідчать про частку майбутніх майстрів виробничого 

навчання з контрольної та експериментальної груп (12,5 % і 22,4 % відповідно), 

які мають високий рівень професійного саморозвитку. У студентів (61,2% в 

експериментальній та 63,4 % у контрольній групах) зберігається тенденція до 

середнього рівня. Частина студентів (24,0% і 16,3 % – відповідно, в 

експериментальній та контрольній групах),  які мають показники низького рівня 

за емоційно-вольовим критерієм. Студенти експериментальної групи порівно з 

контрольною впевнено покращили свої показники за цим критерієм. 

Розподіл студентів за рівнями професійного саморозвитку за операційно-

діяльнісним критерієм на кінець формувального етапу експерименту                                          

зафіксовано в  таблиці 3.18. 

Кількість майбутніх майстрів виробничого навчання контрольної і 

експериментальної груп (11,5 % і 21,4 % відповідно) , знаходяться на  високому 

рівні професійного саморозвитку за операційно-діяльнісним критерієм.   
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Таблиця 3.18 

Рівні професійного саморозвитку студентів за операційно-діяльнісним 

критерієм на кінець формувального етапу експерименту 

Рівень професійного 

саморозвитку 

Кількість студентів (КГ) n=104 Кількість (ЕГ) n=98 

Кількість % Кількість % 

Високий 12 11,5 21 21,4 

Середній 66 63,4 59 60,2 

Низький 26 25,0 18 18,4 

 

Кількість студентів в експериментальній (60,2%) та контрольній (63,4%) 

групах демонструють результати середнього рівня. Частина студентів (25,0 % і 

18,4 % – відповідно в контрольній і експериментальній групах) залишаються на 

низькому рівні професійного саморозвитку, але в експериментальній групі цей 

показник нижчий, ніж в контрольній.  

У таблиці 3.19 представлені узагальнені показники за критеріями 

оцінювання проміжного результату професійного саморозвитку на кінець 

формувального етапу експерименту.  Зі змісту таблиці видно, що переважна 

більшість членів експерименту демонструють середній та низький рівень 

професійного саморозвитку. Учасників контрольної групи з низьким рівнем, на 

відміну від констатувального етапу, виявилося більше на 4,7%, ніж їх було в 

експериментальній. Як у контрольній, так і в експериментальній групах 

зафіксовано низьку кількість членів експерименту, що знаходяться на високому 

рівні професійного саморозвитку.  

За всіма критеріями,  у контрольній групі їх 11,5 %, а в експериментальній 

21,4%. Показник високого рівня професійного саморозвитку в експериментальній 

групі на 9,9 % вищий, ніж у контрольній. Такі дані свідчать про ефективність 

організації професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого 

навчання на основі розробленої системи. 
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Таблиця 3.19 

Результати розподілу членів експериментальної і контрольної групи за 

рівнями професійного саморозвитку на кінець формувального етапу 

експерименту 

 

 

Критерії 

Низький Середній Високий 

КГ КГ ЕГ ЕГ КГ КГ ЕГ ЕГ КГ КГ ЕГ 

 

ЕГ 

n % n % n % n % n % n % 

Мотиваційно-

ціннісний 

22 21,1 18 18,4 70 67,3 59 60,2 12 11,5 21 21,4 

Когнітивний 23 22,1 20 20,4 71 68,2 58 59,2 10 9,6  20 20,4 

Емоційно-вольовий 25 24,0 16 16,3 66 63,4 60 61,2 13 12,5  22 22,4 

Операційно-

діяльнісний 

26 25,0 18 18,4 66 63,4 59 60,2 12 11,5  21 21,4 

Інт. показник 24 23,1 18 18,4 68 65,4 59 60,2 12 11,5  21 21,4 

                                                                                                                             

Таблиця 3.20 

Результати розподілу членів експериментальної і контрольної групи за 

рівнями  професійного саморозвитку на констатувальному і формувальному 

етапах експерименту (%) 

 

 

      Критерії 

Низький Середній Високий 

конст. етап формув. 

етап 

конст. етап формув. 

етап 

конст. 

етап 

формув. 

етап 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ  КГ ЕГ КГ ЕГ 

 

КГ ЕГ 

Мотиваційно-

ціннісний 

26,9 29,6 21,1 18,4 66,4 62,2 67,3 60,2 6,7 8,2 11,5 21,4 

Когнітивний 24,1 26,5 22,1 20,4 68,3 64,3 68,2 59,2 7,7 9,2 9,6 20,4 

Емоційно-

вольовий 

25,9 32,6 24,0 16,3 64,5 57,2 63,4 61,2 9,6 10,2 12,5 22,4 

Операційно-

діяльнісний 

23,1 33,6 25,0 18,4 69,7 57,2 63,4 60,2 7,7 9,2 11,5 21,4 

Інт.показник 25,0 30,6 23,1 18,4 67,2 60,2 65,4 60,2 7,9 9,2 11,5 21,4 

 

 Зведені дані про динаміку професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання на констатувальному і формувальному етапах 

експерименту наведено у таблиці 3.20. Результати аналізу зафіксованих у таблиці 

даних дозволяють констатувати таке: 
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1) за усіма критеріями спостерігається зростання кількості членів 

експериментальної групи, що знаходяться на високому рівні професійного 

саморозвитку. Порівняно з початком експерименту таких студентів стало більше: 

за мотиваційним критерієм – на 13,2%, за когнітивним – на 11,2, за емоційно-

вольовим – на 12,2%, за операційно-діяльнісним – на 12,2%.  

2) суттєво зменшилася у порівнянні з результатами констатувального 

етапу експерименту кількість членів з низьким рівнем професійного 

саморозвитку: за мотиваційно-ціннісним критерієм –   на 11,2%,  за когнітивним – 

на 6,1%,  за емоційно-вольовим – на 16,3%, за операційно-діяльнісним – на 15,2%. 

Останні дві цифри сигналізують про наявність в експериментальній роботі 

показників  особистісної орієнтації. 

3) Питома вага кількості студентів, що знаходяться на середньому рівні 

професійного саморозвитку в експериментальній групі загалом не змінилося.  

4) Основними характеристиками порівняльного плану є такі: а) 

достатньо виражена відмінність у кількості членів експериментальної групи, що 

зафіксовані на високому рівні професійного саморозвитку, порівняно з 

відповідною кількістю студентів контрольної групи; за мотиваційно-ціннісним 

критерієм різниця у показниках складає 13,2%; за когнітивним – 11,2%; за 

емоційно-вольовим – 12,2%, за операційно-діяльнісним – 12,2%;  б) домінування в 

контрольній групі порівняно з експериментальною, як і на початку експерименту, 

достатньо великої кількості майбутніх майстрів виробничого навчання, 

зафіксованих на низькому рівні професійного саморозвитку. В експериментальній 

групі порівняно з контрольною, таких респондентів стало менше. Абсолютна 

величина приросту таких респондентів у контрольній групі склала лише 1,9%, а в 

експериментальній  - 12,2%.  

5) Висновок є характерним і для динаміки кількості студентів із низьким 

рівнем за емоційно-вольвим критерієм. Зокрема, в контрольній групі таких її 

членів стало менше на 1,9 %, а в експериментальній – на 13,3 %. За операційно-

діяльнісним критерієм студентів із низьким рівнем професійного саморозвитку в 

контрольній групі стало менше на 1,9 %, а в експериментальній  - на 15,2 %. 
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Загалом результати кількісного аналізу змісту таблиці свідчать, з одного 

боку, про наявність динаміки зростання показників професійного саморозвитку у 

членів експериментальної групи, а з іншого – відсутність такої наочно вираженої 

динаміки в контрольній групі. Невелике покращення в ній у кінці експерименту 

слід пояснити наявністю в освітньому закладі певних професійно-розвивальних 

можливостей, які розкривали конкретні викладачі. Діаграму розподілу членів 

експерименту за рівнями професійного саморозвитку наведено у Рис. 3.1. 

        

 

Рис. 3.1. Розподіл студентів експериментальної групи за рівнями 

професійного саморозвитку на початок і кінець експерименту 

 

Початкові результати в експериментальній і контрольній групі 

відрізняються, тому що до складу експериментальної групи входили студенти, які 

навчаються за спеціальністю «Професійна освіта» за напрямами підготовки  

«Зварювання», «Гірництво», а до контрольної групи входили студенти, які 

навчаються за спеціальністю «Професійна освіта» за напрямами підготовки 

«Комп‟ютерні системи та комплекси»,  «Радіотехніка». На спеціальностях, 

студенти яких увійшли до складу контрольної групи, завжди вищий рівень 
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загальної успішності і якості знань (Додаток Ґ). Динаміка рівнів професійного 

саморозвитку студентів контрольної групи наведено у Рис.3.2. 

 

Рис.3.2. Розподіл студентів контрольної групи за рівнями професійного 

саморозвитку на початок і кінець експерименту.  

 

У ході експерименту постійно проводився моніторинг абсолютної 

успішності і якості знань студентів експериментальної групи за другий семестр 

2013 – 2014 н.р. 

Таблиця 3.21 

Динаміка абсолютної абсолютна успішность і якості знань студентів 

експериментальної групи за другий семестр 2013-2014 н.р 

Місяць Абсолютна успішність,% Якість знання,% 

Лютий 67,8 15,7 

Березень 89,3 40,6 

Квітень 92,5 45,5 

Травень 94,8 67,3 

Семестровий контроль 100,0 69,8 

 

У розробленій системі увага приділялась не тільки спецкурсу, тренінгам, 

виховним та науковим заходам для студентів, але й активізувалася робота 
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викладачів.  Для того, щоб оцінити вплив роботи викладачів, їх зацікавленість у 

професійному саморозвитку як власному, так і у майбутніх фахівців, протягом 

експериментальної роботи у методичному, психолого-педагогічному напрямках 

аналізувалась динаміка цього процесу (таблиця 3.22).  

 

Рис. 3.3. Динаміка абсолютної абсолютна успішность і якості знань 

студентів експериментальної групи за другий семестр 2013-2014 н.р.  

 

Нами враховувалась якість роботи викладачів у здійсненні проекту 

професійного саморозвитку студентів. Було проаналізовано методичну роботу, 

рівень кваліфікації, активність у підвищенні кваліфікації, участь у конференціях, 

семінарах. Особлива увага приділялась проведенню виховних годин, направлених 

на активізацію самовиховної і самоосвітньої діяльності, проведенню конкурсів 

педагогічної майстерності.                                                         

Таблиця 3.22 

Динаміка підвищення психолого-педагогічній готовності викладачів у 

забезпеченні саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання 

Складові Кількість 

викладачів 

(початок 

експерименту) 

Кількість 

викладачів         

(кінець 

експерименту) 

Курси підвищення кваліфікації 3 8 

Комп‟ютерні курси  1 4 

Участь у конференціях, семінарах, обмін досвідом 5 15 

Відвідування школи педагогічної майстерності, 

робота з наставництва 

5 12 
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Продовження таблиці 3.22 
Методична робота (складання авторських програм, 

методичних рекомендацій, методичні розробки 

відкритих занять, виховних годин) 

 

12 

 

19 

Виховна робота (проведення відкритих виховних 

годин, організація екскурсій, культпоходів) 

13 19 

Наявність акмеокарти  1 18 

Атестація  

Спеціаліст вищої категорії  

Спеціаліст першої категорії  

Спеціаліст другої категорії 

 

4 

10 

6 

 

8 

10 

2 

 Створення педагогічних проектів  2 10 

 

Динаміку підвищення психолого-педагогічній готовності викладачів у 

забезпеченні саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання наведено у 

таблиці 3.23.                                                                                          

Таблиця 3.23 

Розподіл педагогів за рівнями психолого-педагогічної готовності у 

забезпеченні професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання 

 

Критерії 

Низький Середній Високий 

n % n % n % 

Мотиваційно-ціннісний 0 0 10 50,0 10 50,0 

Когнітивний 0 0 9 45,0 11 55,0 

Емоційно-вольовий 0 0 8 40,0 12 60,0 

Операційно-діяльнісний 0 0 9 40,0 11 55,0 

Інтегральний показник 0 0 9 45,0 11 55,0 

     

Розподіл викладачів-експериментаторів за рівнями психолого-педагогічної 

готовності у забезпеченні професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання подано на Рис.3.4.  

В експериментальній групі викладачів зросли показники високого рівня 

професійного саморозвитку на 25 % , показник середнього рівня знизився на 15 

%, викладачів із низькім рівнем професійного саморозвитку не залишилось. 
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Рис. 3.4. Розподіл викладачів-експериментаторів за рівнями психолого-

педагогічної готовності у забезпеченні професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого 

 

Цю динаміку можна пояснити успішним впровадженням проекту 

професійного саморозвитку, відтворену за нашою моделлю, а також особистісною 

зацікавленістю викладачів у професійному саморозвитку. Основним фактором 

ефективності проекту залишається атмосфера освітнього середовища навчального 

закладу. 

Наукові результати потребують статистичної перевірки Для оцінки та 

інтерпретації отриманих результатів використовуємо критерій кореляції Пірсона, 

який дозволяє за допомогою статистичного аналізу зробити висновки про хід 

експерименту.  

Критерій кореляції Пірсона – це метод параметричної статистики, що 

дозволяє визначити наявність або відсутність лінійного зв'язку між двома 

кількісними показниками, а також оцінити її тісноту і статистичну значущість. 

Критерій кореляції Пірсона дозволяє визначити, яка тіснота (або сила) 

кореляційної зв'язку між двома показниками, виміряними за кількісною шкалою. 

За допомогою додаткових розрахунків можна також визначити, наскільки 

статистично значущим є виявлений зв'язок. 

Значення коефіцієнта кореляції Пірсона інтерпретується, виходячи з його 

абсолютних значень. Можливі значення коефіцієнта кореляції від 0 до ± 1. Чим  



182 
 

 
 

більше абсолютне значення rxy, тим вища тіснота зв'язку між двома величинами.  

rxy = 0 говорить про повну відсутність зв'язку.  rxy = 1  свідчить про наявність 

абсолютного (функціонального) зв'язку. Для оцінки сили кореляційного зв'язку 

зазвичай використовують 3 критерії, згідно з якими абсолютні значення rxy <0.3 

свідчать про слабку зв'язку, значення rxy від 0.3 до 0.7 - про зв'язок середньої 

тісноти, значення rxy> 0.7 - про сильний зв'язок. Більш точну оцінку сили 

кореляційного зв'язку можна отримати, якщо скористатися інтерпретацією 

Чеддока. Абсолютне значення rxy - Тіснота (сила) кореляційної зв'язку: менше 0.3 

– слабка; від 0.3 до 0.5 – помірна; від 0.5 до 0.7 – помітна; від 0.7 до 0.9 – висока; 

більше 0.9 – дуже висока.  

 

Рис. 3.5. Залежність між рівнями компетентності студентів 

експериментальної групи у професійній самоосвіті, самовихованні та рівнем їх 

професійного саморозвитку у кінці експерименту 

 

Залежність між рівнями компетентності студентів експериментальної групи 

у професійній самоосвіті, самовихованні та рівнем їх професійного саморозвитку 

у кінці експерименту зображено на Рис. 3.5                                          

Для розрахунку коефіцієнта корляціі Пірсона використовуємо формулу: 

3.1  коефіцієнт кореляції Пірсона 
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Розрахуємо коефіцієнт кореляції Пірсона на наявність залежності між 

показниками рівнів компетентності студентів у професійній самоосвіті та рівнем 

їх професійного саморозвитку у кінці експерименту. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона: rxy=1064.67/(34.22x32.32)=0.96 

Отриманий коефіцієнт кореляції Пірсона дозволяє зробити висновок про 

дуже високий зв'язок залежності між показниками рівнів компетентності 

студентів у професійній самоосвіті та рівнем їх професійного саморозвитку у 

кінці експерименту. 

  За приведеним алгоритмом аналізуємо залежність між рівнями 

компетентності студентів у професійному самовихованні та рівнем їх 

професійного саморозвитку. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона: rxy=813.33/(25.35x32.32)=0.99 

Отриманий коефіцієнт кореляції Пірсона дозволяє зробити висновок про 

дуже високий зв'язок залежності між показниками рівнів компетентності 

студентів у професійному самовихованні та рівнем їх професійного саморозвитку 

в кінці експерименту.        

  Особлива увага  в ході експерименту  приділялася не тільки зростанню 

рівня компетентності студентів у професійній самоосвіті і самовихованні, але й 

встановленню залежностей між рівнем готовності педагогів забезпечувати процес 

професійного саморозвитку студентів і динамікою показників майбутніх майстрів 

виробничого навчання у ньому.  

Протягом експерименту викладачі вмотивовували не тільки студентів у 

напрямі професійного саморозвитку на заняттях, але й демонстрували зростання 

власного рівня професійної компетентності.  

Залежність професійного саморозвитку студентів від рівня психолого-

педагогічної готовності викладачів у забезпеченні цього процесу наведено у 

Рис.3.6. 
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Проаналізуємо залежність професійного саморозвитку студентів від рівня 

психолого-педагогічній готовності викладачів на початку експерименту.  

 

Рис. 3.6. Залежність професійного саморозвитку студентів від рівня 

психолого-педагогічній готовності викладачів на початку експерименту 

 

Коефіцієнт кореляції Пірсона:: rxy=247.67/(9.42x35.51)=0.74 

Отриманий коефіцієнт кореляції Пірсона дозволяє зробити висновок про 

тісний зв'язок між показниками рівнів компетентності студентів у професійному 

саморозвитку та рівнем їх професійного саморозвитку у кінці експерименту. 

Залежність професійного саморозвитку студентів від рівня психолого-

педагогічній готовності викладачів на кінець експерименту представлено на 

Рис.3.7. 

За приведеним алгоритмом аналізуємо залежність професійного 

саморозвитку студентів від рівня психолого-педагогічній готовності викладачів на 

кінець експерименту. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона: rxy=222.67/(8.64x32.32)=0.80 

Отриманий коефіцієнт кореляції Пірсона дозволяє зробити висновок про 

тісний зв'язок між показниками рівнів компетентності студентів у професійному 

саморозвитку та рівнем їх професійного саморозвитку у кінці експерименту. 
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 Рис. 3.7 Залежність професійного саморозвитку студентів від рівня 

психолого-педагогічній готовності викладачів на кінець експерименту 

 

Згідно зі статистичним аналізом, коефіцієнт кореляції Пірсона 

розраховується для оцінки наявності або відсутності між двома змінними 

величинами лінійного зв'язку. У нашому випадку ми одержали вельми високий 

рівень кореляційного зв‟язку (rxy = 0,96, rxy = 0,99 ) між компетентностями 

студентів у професійній самоосвіті і самовихованні та загальним рівнем 

професійного саморозвитку. Також визначений був високий рівень (rxy =0,74, rxy= 

0,8) кореляційного зв‟язку між залежністю рівня професійного саморозвитку 

викладачів та рівнем професійного саморозвитку майбутніх фахівців. Однак 

вищий коефіцієнт кореляційного зв‟язку помічено між впливом компетентностей 

у професійній самоосвіті і самовихованні та загальним рівнем професійного 

саморозвитку майбутніх фахівців.  

Майбутні майстри продемонстрували і якісні новоутворення: підвищився 

загальний культурний рівень (культура мовлення, імідж, моральні цінності); 

підвищення рівня компетентності студентів у професійних самоосвіті і 

самовихованні; з‟явилась зацікавленість до процесу пізнання себе як особистості, 
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як майстра виробничого навчання, продемонстроване оволодіння технологією 

проектувати власне професійне життя, моделювати вектори дій і виконувати 

власні завдання-самозобов‟язання; зросла кількість випускників, яка 

продовжувала навчання за фаховим напрямом; випускники з відповідальністю та 

наполегливістю виконували обов‟язки майстрів виробничого навчання у ПТНЗ.  

Розроблена система проектування професійного саморозвитку у майбутніх 

майстрів виробничого навчання буде ефективнішою, якщо означений процес 

побудувати на основі розроблення й реалізації науково обґрунтованих 

педагогічних умов: створення особистісно-розвивального професійно-освітнього 

середовища у професійно-педагогічних коледжах та індустріально-педагогічних 

технікумах; формування пізнавальної самостійності у студентів; упровадження 

технології стимулювання професійного саморозвитку.  

 

 

3.4 Перспективи неперервного якісного функціонування системи 

проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання 

 

Сьогодні не викликає сумнівів теза, що українському виробництву потрібні 

конкурентоспроможні фахівці з інноваційним мисленням і високим рівнем 

професіоналізму, здатні адаптуватися до швидких суспільних і економічних змін, 

що потребує істотного підвищення якості їх підготовки в освітніх закладах.  

 На сучасному етапі модернізації національної системи професійної освіти 

підвищується значущість використання на всіх рівнях (державному, 

регіональному, інституційному, особистісному) проектних технологій, 

безпосередньо методу проектів.  

Аналізуючи можливості підвищення ефективності різнорівневих проектів 

оновлення фахової підготовки майбутніх фахівців для українського виробництва 

в контексті забезпечення їх професійного розвитку і саморозвитку, можна 

рекомендувати розробити такий нижченаведений їх комплекс. 
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         Перспективні проекти державного рівня  

Найбільш значущим для неперервного якісного функціонування системи 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання є проект 

Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», робоча група з 

розроблення якого створена наказом МОН України від 29.12.2017р. № 1733. В 

аспекті підготовки педагогічних кадрів для професійної (професійно-технічної) 

освіти відповідний проект повинен передбачити нормативні положення щодо 

забезпечення розвивального характеру фахової підготовки майбутніх майстрів 

виробничого навчання, її організації як засобу їх професійного розвитку і 

саморозвитку.  

 Потрібна державна концепція формування особистості майбутнього 

педагога для професійного (професійно-технічного) освітнього закладу, в якій 

слід передбачити систему цільових орієнтирів його фахової підготовки і 

принципів руху до неї. Проект такої концепції в ролі стратегічних напрямів 

фахової підготовки повинен враховувати готовність майбутніх майстрів 

виробничого навчання до професійного саморозвитку впродовж життя засобами 

самоосвіти і самовиховання, здатність до професійної творчості і патріотичного 

виховання учнів на високому рівні. У цій концепції має віддзеркалюватись 

державна стратегія проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання на регіональному, інституційному й особистісному рівнях.

 Статус перспективного конструкту має і державний проект забезпечення 

неперервності моніторингу потреб індустріально-педагогічних технікумів та 

професійно-педагогічних коледжів у підвищенні якості професійного 

саморозвитку студентів. На порядку денному проекти створення інноваційних 

освітніх середовищ (індустріально-педагогічних технікумів, професійно-

педагогічних коледжів), своєрідних експериментальних майданчиків для 

професійного розвитку і саморозвитку майбутніх педагогів.  

Вимагає розробки і проект оновленого змісту післядипломної освіти 

майстрів виробничого навчання, побудований за критеріями варіативності, 
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міждисциплінарності, свободи вибору, маршруту і способів професійного 

саморозвитку впродовж життя.  

            Перспективні проекти регіонального рівня  

 Це насамперед проекти цільових програм узгодження вимог до змісту 

професійної освіти майбутніх майстрів виробничого навчання з регіональними 

корпоративними стандартами розвитку (вимоги до образу-еталону професійної 

кар‟єри, рівнів сформованості компетентності у фахівців, перспективна система 

управління кар‟єрним рухом.  

Дуже перспективною в аспекті якісного функціонування системи 

проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання бачиться організація на конкурсній основі створення проектів моделей 

їх кар‟єрного зростання в умовах неформальної освіти дорослих.  

Чільне місце в системі регіональних розробок повинні займати проекти 

налагодження співпраці індустріально-педагогічних технікумів і професійно-

педагогічних коледжів з професійними (професійно-технічними) освітніми 

закладами і підприємствами, а також з державними і недержавними громадськими 

організаціями.  

 Керуючись Наказом МОН України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного 

підходу в 2018 році», регіональним методичним центрам є сенс організувати 

конкурс проектів відповідних стандартів, залучивши до нього працівників 

індустріально-педагогічних технікумів і професійно-педагогічних коледжів. У 

рамках організації в них якісного функціонування системи професійного 

саморозвитку студентів є можливості у розробці і реалізації планів проведення 

конкурсів професійної майстерності майстрів виробничого навчання з 

запрошенням до участі в них студентів.  

 Актуальними на рівні регіону є популяризація досвіду успішної практики 

проектування професійного саморозвитку студентів, сприяння розробці 

комерційних проектів їх фахової підготовки розвивального характеру. 
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Перспективні проекти інституційного рівня  

 У рамках оновлення цілей, змісту, технологій і методик професійно-

педагогічної підготовки студентів вимагає розробки проект насамперед її цільової 

програми. Відповідний проект обговорюється і приймається на засіданні 

педагогічної ради індустріально-педагогічного технікуму або професійно-

педагогічного коледжу. На засіданні відповідної ради обговорюється і 

затверджуються і проекти інновацій в управлінні закладом підготовки майбутніх 

майстрів виробничого навчання як особистісно і професійно-розвивальним 

середовищем.  

 Докорінно оновлюється і практика проектування роботи методичної ради 

освітнього закладу. Враховуючи, що методисти відповідають за тактику реалізації 

вже зазначеної цільової програми, якість неперервного функціонування системи 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання, їм конче 

необхідно перед усім запланувати заходи щодо забезпечення:  

 усвідомлення педагогами ціннісно-смислового поля відповідної системи, 

мотивів її впровадження в практику професійної підготовки студентів; 

 організацію підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності 

працівників освітнього закладу, особливо в питаннях організації професійної 

самоосвіти і самовиховання; 

 організацію на конкурсній основі розробки проектів особистісно і 

професійно-розвивальних форм і способів підготовки майбутніх майстрів 

виробничого навчання; 

 моніторинг стану професійного саморозвитку студентів на кожному курсі. 

Члени методичної ради орієнтують педагогів на розробку методичних 

рекомендацій щодо різних аспектів якісного функціонування системи 

професійного саморозвитку студентів, готують проекти зразків кар‟єрограм як 

індивідуальних образів майбутньої кар‟єри, індивідуальних програм професійного 

саморозвитку впродовж життя. Вони відповідають за популяризацію серед 
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майбутніх фахівців проектів-зразків завдань-самозобов‟язань у професійній 

самоосвіті і самовихованні. 

Вказуючи на існування суперечностей у підходах до формування сучасної 

бази професійної освіти, існування чисельних факторів її доведення до межі 

виживання Н. Ничкало (2016) у своїй статті: «Незламність української 

профтехосвіти» відмічає необхідність проекту програми фінансування і 

підтримки професійно-технічної освіти, який потребує залучення місцевої влади 

та роботодавців. Цей проект потрібно розглядати як проект першого рівня 

державної значущості.  

                     

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Експериментальне дослідження проводилося в чотири етапи згідно з 

програмою експериментальної роботи, методика реалізації якої передбачала 

послідовність проведення констатувального та формувального етапів. Кожен із 

них був спрямований на розв‟язання визначених завдань дослідження. Основним 

методом педагогічного дослідження був визначений формувальний педагогічний 

експеримент, метою якого стало вивчення стану та руху професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. Оцінку проміжного 

стану професійного саморозвитку проводили за критеріями: мотиваційно-

цільовим, що характеризує осмислене ставлення майбутніх майстрів виробничого 

навчання до діяльності з професійного саморозвитку; когнітивним, котрий є 

сукупністю знань майбутніх майстрів виробничого навчання про суть професійної 

діяльності та професійний саморозвиток; емоційно-вольовий, що виражається у 

здатності до емоційно-вольової регуляції процесів проектування, організації, 

стимулювання і самоконтролю професійного саморозвитку; організаційно-

діяльнісний, що виражає готовність до самостійної організації значущих для 

професійного саморозвитку діяльностей – самоосвітньої і самовиховної. 
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2. Рівень професійного саморозвитку є інтегральним показником 

професійної самоосвіти і самовиховання. Рівень професійного саморозвитку 

студентів на початок проведення експерименту в контрольній групі 

(констатувальний етап) був визначений таким чином: в контрольній групі 7,9% 

студентів мали високий рівень професійного саморозвитку, в експериментальній 

– 9,2%; середній рівень мали 67,2 %  студентів контрольної групи, а в 

експериментальній – 60,2%; низький рівень професійного саморозвитку в 

контрольній групі складав 25,0%, а в експериментальній – 30,6% . Початкові 

результати в експериментальній і контрольній групі відрізняються, тому що до 

складу експериментальної групи входили студенти, які навчаються за 

спеціальністю «Професійна освіта» за напрямами підготовки «Зварювання», 

«Гірництво», а до контрольної групи входили студенти, які навчаються за 

спеціальністю «Професійна освіта» за напрямами підготовки «Комп‟ютерні 

системи та комплекси», «Радіотехніка». На спеціальностях, студенти яких 

увійшли до складу контрольної групи, завжди вищий рівень загальної успішності 

і якості знань. Рівень професійного саморозвитку студентів на кінець 

формувального етапу проведення експерименту в контрольній і 

експериментальній групі був визначений таким чином: 11,5% студентів 

контрольної групи продемонстрували високий рівень професійного саморозвитку, 

в експериментальній групі цей показник складав 21,4%; середній рівень 

професійного саморозвитку мали 65,4% студентів контрольної групи, а в 

експериментальній – 60,2%; низький рівень професійного саморозвитку був 

зафіксований у 23,1% та 18,4 % у контрольній і експериментальній групах 

відповідно. Ми також оцінили рівень динаміки професійного саморозвитку у 

експериментальній та у контрольній групах. Позитивна динаміка 

прослідковується в обох групах, але показники відрізняються. В контрольній 

групі зросли показники високого рівня професійного саморозвитку на 2,6%, 

середнього рівня – на 1,7%, кількість студентів з низьким рівнем професійного 

саморозвитку зменшилась на 1,9 %. Цю динаміку можна пояснити тим, що 

поступовий професійний саморозвиток студентів здійснюється за рахунок 
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оволодіння студентами навчальними дисциплінами, виховними заходами, а також 

завдяки освітньому середовищу навчального закладу. В експериментальній групі 

зросли показники високого рівня професійного саморозвитку на 12,2 %, показник 

середнього рівня залишився без змін, кількість студентів з низьким рівнем 

професійного саморозвитку зменшилась на 12,24%. Цю динаміку можна пояснити 

успішною системою проектування професійного саморозвитку, відтвореною за 

нашою моделлю.  

3. У розробленій системі увага приділялась не тільки основним спецкурсам, 

тренінгам, виховним та науковим заходам для студентів, але потрібно було 

активізувати роботу викладачів. Викладачі-експериментатори, розглядаючи 

саморозвиток студентів за критеріями навчальної діяльності, акцентували увагу 

на занурення студентів у процеси рефлексії, самопізнання, самовизначення, 

саморегуляції, які допомагають їм вийти на шлях самовдосконалення. Також нами 

проаналізовано вплив професійного саморозвитку викладачів-експериментаторів 

на рівень професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. 

Гіпотеза підтверджена: розвиток рівня професійної самоосвіти і самовиховання 

впливає на рівень професійного саморозвитку. Згідно зі статистичним аналізом 

коефіцієнт кореляції Пірсона розраховується для оцінки наявності або відсутності 

між двома змінними величинами лінійного зв'язку. У нашому випадку ми 

одержали високий рівень кореляційного зв‟язку (rxy=0,96, rxy0,99) між 

компетентностями студентів у професійній самоосвіті і самовихованні та 

загальним рівнем професійного саморозвитку. Також визначений був відносно 

високий рівень (rxy=0,74, rxy=0,80) кореляційного зв‟язку між залежністю рівня 

професійного саморозвитку викладачів та рівнем професійного саморозвитку 

майбутніх фахівців. Однак вищий коефіцієнт кореляційного зв‟язку помічено між 

впливом компетентностей у професійних самоосвіті і самовихованні та загальним 

рівнем професійного саморозвитку майбутніх фахівців.  

4. Розроблена система проектування професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання здатна підвищити результати професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання засобами самоосвіти і 
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самовиховання. Ми отримали позитивну динаміку саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання як у контрольній, так і у експериментальній групі, 

але в експериментальній групі ці показники, свідчить про  більш ефективний 

результат впровадження системи проектування професійного саморозвитку 

майбутніх фахівців. Також у розділі 3 було запропоновано перспективи 

неперервного якісного функціонування системи проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання, котрі визначалися на 

державному, регіональному та інституційному рівнях. 

Основний зміст третього розділу дисертації висвітлено в працях Ю.Бєлікова 

(2015, 2017c, 2017d). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено розв‟язання наукової проблеми цілісності 

педагогічного проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання у процесі фахової підготовки, яке полягає в обґрунтуванні 

системи проектування їх професійного саморозвитку та окресленні принципів її 

побудови і функціонування; визначенні умов ефективної організації процесів 

професійної самоосвітиі самовиховання студентів як чинників саморозвивальної 

діяльності, методів мотивації, організації і стимулювання їх активності у 

професійно-педагогічному зростанні. 

1. Результати аналізу наукової літератури дозволяють установити три 

аспекти дослідженості обраної проблеми. Перший аспект – з‟ясування 

науковцями, насамперед філософами, психологами і педагогами, сутності 

ключових понять проблеми дослідження: «саморозвиток», «професійний 

саморозвиток», «самоосвіта» і «самовиховання» як засоби саморозвитку (всі вони 

мають загальну властивість – спрямованість на якісні зміни у потребнісно-

мотиваційній, когнітивній, афективній і соціально-психологічній сферах 

особистості). Другий аспект пов'язаний із розкриттям дослідниками феномену 

цілісності проектування педагогічних процесів і систем (головна ознака цілісності 

– забезпечення адекватності між цілями, змістом, формами, методами якісного 

досягнення спроектованих цілей). Третій аспект спрямований на формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної 

освіти, професійно-педагогічних коледжах і індустріально-педагогічних 

технікумах. Визначено, що активізація наукових розвідок з проблем професійно-

технічної освіти не супроводжується відповідним рівнем наукового забезпечення 

підготовки майстрів виробничого навчання в індустріально-педагогічних 

технікумах і професійно-педагогічних коледжах. 

2. Розкрито сутність професійного саморозвитку майбутнього майстра 

виробничого навчання як неперервного процесу позитивної зміни якісних станів 

сфер його особистості (духовно-моральної, потребнісно-мотиваційної, 
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когнітивної, емоційно-вольової, комунікативної) як особливої системи, результату 

усвідомлення потреби у самоосвіті і самовихованні – засобах оволодіння 

цінностями змісту професійно-педагогічної освіти, набуття новоутворень: нових 

мотивів, цілей, інтересів до фахового становлення і удосконалення впродовж 

життя, нових професійно-важливих знань, способів діяльності, нового досвіду 

соціальної комунікації, професійної творчості і самотворчості, що забезпечують 

якісний рух до соціально й особистісно значущого ідеального цілісного образу «Я 

– майстра виробничого навчання». 

Особливостями професійного саморозвитку особистості майбутнього 

майстра виробничого навчання є: його здійснення на основі цільового проекту, 

спрямованого на зорієнтованість професійної свідомості на своє «Я» (цільовими 

орієнтирами спроектованих завдань-самозобов‟язань є насамперед професійні 

компетентності); на залежність рівнів його ефективності від компетентності 

студента у професійній самоосвіті і самовихованні, на тісний зв'язок відповідних 

рівнів з рівнями психолого-педагогічної компетентності викладачів. 

3. Принципами побудови системи професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання є такі: соціальної доцільності професійного 

саморозвитку як результату професійної самоосвіти і самовиховання; 

адекватності між змістом саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання та запитами ринку праці; самоцінності індивідуальної траєкторії 

професійного становлення та розвитку кожного студента засобами самоосвіти і 

самовиховання; неперервного забезпечення потреб особистості майбутнього 

майстра в оволодінні теорією і методикою самоосвіти і самовиховання; 

неперервності психолого-педагогічної підтримки процесу самоуправління 

кожним студентом власним професійним саморозвитком;створення сприятливого 

психологічного клімату у процесі співпраці всіх суб‟єктів професійного розвитку. 

Проектування цих основних вимог до організації професійного саморозвитку 

студентів сприяє концептуальному баченню побудови відповідної системи і є 

необхідною умовою її реалізації на емпіричному рівні.  
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4. Система проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання – це цілісна сукупність взаємопов‟язаних компонентів: 

ціннісно-цільового (провідними цінностями-цілями виступають зафіксовані в 

моделі фахівця його професійні компетентності, а цінностями-засобами – шляхи 

їх досягнення, провідним із яких є формування готовності майбутніх майстрів 

виробничого навчання до професійної самоосвіти і самовиховання); змістового 

(знання цінностей змісту професійно-педагогічної освіти на особистісному рівні, 

теорії і методики професійного саморозвитку на основі самоосвіти і 

самовиховання; уміння у сфері забезпечення власного професійного 

саморозвитку, досвід професійного самостановлення як майстра виробничого 

навчання); технолого-методичного (реалізується на таких етапах: мотиваційно-

ціннісному (провідними є методи формування мотивів активності у професійно-

педагогічному саморозвитку, забезпечення емоційного переживання і осмислення 

цінностей майстра виробничого навчання та ін.), організаційно-діяльнісному 

(передбачає використання методів організації процесу виконання студентами 

розроблених завдань-самозобов‟язань професійного саморозвитку, корекції ними 

його проміжних і кінцевих результатів тощо); стимулювальному (сприяє 

стимулюванню інтересу до професійно-педагогічного саморозвитку, 

відповідальності за його результати, активності в оволодінні цінностями майстра 

виробничого навчання,та ін.), оцінно-результативному (оцінювання ступеня 

оволодіння рівнями професійно-педагогічної діяльності, здатності до 

професійного саморозвитку впродовж життя як педагога). 

 5. Ефективність запропонованої системи проектування професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання доведена на основі 

аналізу результатів дослідження на кількісному і якісному рівнях. В 

експериментальних групах, на відміну від контрольних, мала місце позитивна 

динаміка в зміні рівнів професійного саморозвитку студентів. В 

експериментальній групі у майбутніх майстрів виробничого навчання, на відміну 

від контрольної, на статистично обґрунтованому рівні збільшилася кількість 

студентів з високим рівнем професійного саморозвитку (з 9,2 % до 21,4 %) та 
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зменшилось з низьким (з 30,6 % до 18,4 %). Достовірність виявлених відмінностей 

підтверджено визначенням коефіцієнта кореляції Пірсона. Наявність позитивної 

динаміки за всіма критеріями професійного саморозвитку свідчить про те, що 

мета дослідження досягнута, завдання виконані, гіпотезу підтверджено.  

Проведене дослідження не вичерпує повною мірою всіх аспектів 

розв‟язання обраної проблеми. Перспективними напрямами подальшого 

наукового пошуку можуть бути такі: обґрунтування умов оптимального 

використання ІКТ в цілях подальшого стимулювання процесів професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання, їх залучення до 

спільних мережевих проектів; визначення складників методичної культури 

майстра виробничого навчання як суб‟єкта професійного саморозвитку, вивчення 

зарубіжного досвіду щодо розробки проектів професійного саморозвитку 

майбутніх фахівців в системі професійної освіти.  
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ДОДАТКИ 
 

                                           Додаток А-1 
 

Анкета №1 для виявлення здатності майбутнього майстра  

виробничого навчання до саморозвитку  

( адаптована версія за І.В. Нікішиною) 

Відповідаючи на запитання анкети,  позначте бали, які відповідають Вашій 

думці: 

5 - якщо дане твердження повністю відповідає дійсності; 

4 - скоріше відповідає, ніж ні; 

3 - і так, і ні; 

2 - скоріше не відповідає; 

1 - не відповідає. 

1. Я прагну вивчити себе, як майбутнього майстра виробничого навчання . 

2. Я залишаю час для професійного саморозвитку, як би не був 

завантажений справами. 

3. Перешкоди стимулюють мою активність у реалізації програми 

професійного саморозвитку. 

4. Я шукаю зворотній зв‟язок між результатами професійній освіти і 

професійним саморозвитком, оскільки це допомагає мені пізнати і оцінити себе. 

5. Я займаюсь рефлексією професійного становлення. 

6. Я аналізую свої почуття, пов‟язані з професійним саморозвитком, а також 

з досвідом його здійснення. 

7. Я багато читаю літератури з самоосвіти, самовиховання.  

8. Я широко дискутую з питань професійного само становлення майстра 

виробничого навчання. 

9. Я вірю в свої можливості як компетентного майстра виробничого 

навчання. 

10. Я прагну бути якомога більше відкритою людиною. 

11. Я усвідомлюю той вплив, який здійснюють на мене оточуючі люди. 

12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати. 

13. Я отримую задоволення від засвоєння нового в питаннях професійного 

саморозвитку. 

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене на шляху професійного 

самовдосконалення. 

15. Я позитивно стаавлюсь до майбутнього професійного зростання в 

системі професійній освіти. 

Підрахуйте загальну кількість балів, якщо Ви набрали 55 і більше балів - це 

означає, що Ви активно реалізуєте свої потреби в саморозвитку; набравши від 36 

до 54 балів, Вам доведеться визнати, що у Вас відсутня чітка система 

саморозвитку; нарахувавши від 15 до 35 балів, Ви повинні зрозуміти, що 

перебуваєте в стадії призупиненого саморозвитку 

*Адаптована версія анкети І.В. Нікішиною 
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                                   Додаток А-2 

 

Авторська   анкета №2 для діагностики стану 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання 

1. Чому Ви обрали професію майстра виробничого навчання? 

2. Чи бачите Ви власну кар‟єру в обраній професії? 

3. Що Ви розумієте під поняттям професійний саморозвиток? 

4. Наскільки важливим є безперервний професійний саморозвиток саме 

для Вас? 

5. В який період життя, на Ваш погляд, доцільно займатися професійним 

саморозвитком? 

6. Які фактори сприяють професійному саморозвитку? 

7. Які фактори перешкоджають власному професійному саморозвитку? 

8. Чи відчуваєте Ви потребу у власному професійному саморозвитку? 

9. Чи відомі Вам шляхи й засоби для ефективного професійного 

саморозвитку? 

10. Якими якостями, на Вашу думку повинен володіти майбутній майстер 

виробничого навчання? 

11. Які професійні якості Ви б хотіли у себе вдосконалити? 

12. Яка роль, на Вашу думку, самоосвіти у професійному саморозвитку? 

13. Яка роль , на Вашу думку, самовиховання у професійному 

саморозвитку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Авторське джерело 
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 Додаток А-3 

 

Анкета №3 Аналіз факторів професійного саморозвитку викладачів 

Мета анкетування - виявити фактори, які стимулюють і перешкоджають 

навчанню, розвитку і саморозвитку викладачів. 

Оцініть перечисленні нижче фактори за 5-бальною шкалою: 

5 - так (перешкоджають чи стимулюють); 

4 - скоріше так, ніж ні; 

3 - і так, і ні; 

2 - скоріше ні; 

1 - ні. 

Перешкоджаючі фактори: 

1. Власна інерція в питаннях професійного саморозвитку впродовж життя. 

2. Розчарування в результаті невдач, які мали місце раніше. 

3. Відсутність підтримки і допомоги від керівників. 

4. Ворожість оточуючих (заздрощі, ревнощі і т.п.), які погано сприймають 

Ваші зміни і прагнення до кращого. 

5. Неадекватний зворотній зв‟язок з членами колективу і керівниками, 

відсутність об‟єктивної інформації про себе. 

6. Стан здоров‟я. 

7. Нестача часу. 

8. Обмежені ресурси, складні життєві обставини. 

Стимулюючі фактори: 

1. Усвідомлені потреби в удосконаленні методичної роботи. 

2. Навчання на курсах підвищення кваліфікації як викладача. 

3. Приклад коллег в професійному саморозвитку та їх особистісний вплив 

на самовдосконалення. 

4. Приклад і вплив керівників. 

5.Оптимальна педагогічна праця в навчальному закладі. 

6. Увага до проблеми професійного самовдосконалення викладачів з боку 

керівників. 

7. Довіра колег. 

8. Новизна діяльності і можливість експериментування. 

9. Заняття значущую для суспільства і для себе справою 

10. Інтерес до роботи і проблем професійного саморозвитку. 

11. Зростаюча відповідальність. 

12. Можливість отримання визнання в колективі. 

Коефіцієнт розвитку (Кр) обчислюється за формулою: 

Кр = Кфакт. : Кmax, де Кфакт. - сума балів, проставлених в анкетах, а Кmax - 

максимально можлива кількість балів в анкетах. 

 

 

*Адаптована версія 
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                                                      Додаток А-4                   

          

Самотест „ Шляхи розвитку“ (для студентів) 

1. У мене часто з‟являється бажання більше знати про себе. 

2. Я вважаю, що я не маю потреби у чомусь змінюватися. 

3. Я впевнений у своїх силах. 

4. Я вірю: те, що мною заплановано - здійсниться. 

5. У мене немає бажання знати свої плюси та мінуси. 

6. У моїх планах найчастіше сподіваюся на удачу, ніж на себе. 

7. Я хочу краще та ефективніше працювати. 

8. Я вмію примусити себе змінитися, коли це потрібно. 

9. Мої невдачі частіше пов‟язані з невмінням це робити. 

10. Я цікавлюся думкою інших про мої якості та можливості. 

11. Мені важко самостійно домогтися того, що задумано, і виховати себе. 

12. У будь-якій справі я не боюся невдач та помилок. 

13. Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії. 

14. Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже бажаю що-небудь 

змінити. 

Обробка результатів проводиться за таким ключем: 

1+,2-,3+, 4+, 5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-. 

Аналіз результатів : для визначення величини готовності «хочу знати себе» 

слід підрахувати кількість збігів тільки за твердженнями з номерами: 

1,2,5,7,9,10,13. Максимальне значення „готовності знати себе“ (ГЗС) може 

дорівнювати 7 балів. Так само для готовності „можу самовдосконалюватися“ 

(МС) підраховується кількість збігів за твердженнями за номерами 

3,4,6,8,11,12,14. Максимальне значення дорівнює 7 балів (по одному балу за збіг). 

Одержані значення ГЗС та МС переносимо на координатну площину, де ставимо 

точку перетину значень. 

 

Площина А. «Можу, але не хочу» - Ви маєте великі можливості до 

саморозвитку, вони більші за ваші бажання. 

Площина Б. «Хочу знати себе і можу самовдосконалюватися». 

Площина В. «Не хочу ні знати, ні мінятися». 

Площина Г. «Хочу знати, але не можу себе змінити». 
 

                                                                                                                            

*Адаптована версія 
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Додаток Б 

 

Абетка основних понять з теорії і технології  

професійного самовиховання 

1. Самосвідомість – усвідомлення людиною самого себе як особистості, 

своїх фізичних сил і розумових здібностей, вчинків і дій, їх мотивів і мети, свого 

ставлення до зовнішнього світу, іншим людям і до самого себе. 

2. Самопізнання – дослідження, пізнання самого себе. Самопізнання готує їх 

до більш складній та напруженій діяльності - усвідомленого і цілеспрямованого 

самоизменению, який представляє собою справжнє самовиховання, і є 

необхідною умовою успішної роботи людини над собою. 

3. Самоспостереження – спостереження за своїми діями, вчинками, 

почуттями; метод вивчення психічних процесів, властивостей і станів за 

допомогою суб'єктивного спостереження за своїми думками, почуттями і 

поведінкою. 

4. Самооцінка – судження людини про наявність в ньому тих чи інших 

якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним еталоном, зразком. Вона є 

результатом, перш за все, розумових операцій - аналізу, порівняння, синтезу. 

5. Самоконтроль – усвідомлена регуляція людиною своєї поведінки і 

діяльності для забезпечення відповідності їх результатів поставленим цілям, 

вимогам, нормам, правилам і т.д. 

6. Самопрограмування – прагнення до досягнення поставленої мети або 

життєвої перспективи людини, формування мотивів досягнення бажаного і 

реалізація задуманого на практиці. 

7. Цілепокладання – постановка цілей, як найближчих, проміжних, так і 

довгострокових. Оволодіння стратегією і тактикою, як постановки цілей, так і їх 

досягнення. 

 8. Самонавіювання – психічний вплив людини на саму себе. Цей прийом 

передбачає вплив на самого себе шляхом повторення подумки чи вголос певних 

суджень до повного оволодіння собою . 

9. Самозаохочення застосовують у випадках, коли студент, долаючи 

труднощі, виконує складне завдання.  

10. Самоосуд – прояв незадоволення своїми діями, вчинками, поведінкою. 

Самоосуд викликає бажання позбутися недоліків у своїй поведінці. 

11.Самонаказ – прийняття особистістю твердого рішення не відступати від 

власних принципів, завжди поводитись належним чином. 

12. Самозвіт – звітування особистості подумки перед собою про виконання 

взятих зобов'язань, плану самовиховання, програми самовиховання. Самозвітом 

можна займатися і щоденно, відзначаючи, що зроблено протягом дня у плані 

вдосконалення своєї особистості. 
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Додаток В 

Форма № Н-3.03.МС 
                  

           

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

 
 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 
навчальної дисципліни 

підготовки молодшого спеціаліста 

Основи професійного саморозвитку  
 

 

 

 

зі спеціальності 5.01010401 Професійна освіта (за профілем)  

напряму 6.010104 Професійна освіта.Зварювання 

галузі знань 0101 Педагогічна освіта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 
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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Основи професійного саморозвитку” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

пеціаліста зі спеціальності 5.01010401 Професійна освіта. Зварювання, напряму 

010104 Професійна освіта, галузі знань 0101 Педагогічна освіта. 

 Протягом навчання у індустріально-педагогічному технікумі студент, 

майбутній майстер виробничого навчання повинен не тільки оволодіти знаннями, 

вміннями та навичками по обраній професії, але й стати самостійною людиною, 

здатною до саморозвитку протягом життя. Майбутньому майстру виробничого 

навчання необхідно оволодіти прийомами та засобами саморозвитку. Сутнісне 

осмислення майстром виробничого навчання теорії і технології саморозвитку 

можливо лише на основі інтеграції філософських, психологічних та знань. 

Навчальний інтегрований курс «Основи професійного саморозвитку» 

направлений на вирішення проблеми педагогічного забезпечення саморозвитку 

майбутнього майстра виробничого навчання. 

 Навчальна дисципліна належить до циклу професійно - педагогічної 

підготовки.  

 Мета навчальної дисципліни «Основи професійного саморозвитку»: 

активізація особистісного потенціалу студентів та залучення їх до проектування 

власного професійного саморозвитку, формування культури педагогічного 

саморозвитку майстра виробничого навчання шляхом засвоєння теорії і технології 

професійного самовдосконалення.  

Досягненню даної мети сприяє рішення наступних завдань:  

 забезпечити усвідомлення майбутніми фахівцями потреби у саморозвитку; 

 сприяти засвоєнню основ професійного саморозвитку, спираючись на 

міждисциплінарний та особистісно-орієнтований підходи; 

 створення умов для опанування студентами управління кар'єрою;  

 сформувати у студентів знання про форми та методами самопізнання, 

саморегуляції, самореалізації, рефлексії; 

 сформувати у майбутніх майстрів виробничого навчання знання про 

цінності фахової компетентності і професійної культури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен Знати:  

 сутність професійного саморозвитку та його роль у професійному 

становленні фахівця; 

 технологію планування кар'єри;  

 форми і методи самопізнання і рефлексії, професійного становлення та 

базової професійної культури 
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 структуру та зміст професійної компетентності;  

 технології проектування власного професійного саморозвитку та 

професійної кар'єри.  

Сформовані компетентності: 

За результатом засвоєння змісту спецкурсу передбачається сформувати у 

майбутніх майстрів виробничого навчання такі компетентності:  

Загальнокультурні компетенції: 

 здатність до самопізнання як суб‟єкта професійного саморозвитку на 

творчому рівні; 

 здатність до проектування програм професійного саморозвитку на близьку і 

далеку перспективу в контексті оволодіння професійною культурою; 

 культура організації педагогічної взаємодії в навчальних групах ПТНЗ; 

 культура організації навчального процесу у ПТНЗ як особистісно 

зорієнтована; 

 культура духовного, морального і патріотичного виховання учнів ПТНЗ; 

 здатність майстром до реалізації програми професійного саморозвитку 

впродовж трудового життя. 

Професійні компетенції:  

 готовність до усвідомлення єдності інтересів України до націє творчості і 

власних професійних інтересів та потреб у саморозвитку; 

 здатність до самомотивації професійного саморозвитку майбутнім майстром 

виробничого навчання; 

 здатність до адекватної самооцінки образу “Я” як готового майстра 

виробничого навчання; 

 здатність до професійної самоосвіти в цілях професійного саморозвитку 

впродовж життя; 

 готовність до професійного виховання в системі ПТО; 

 здатність до самоуправління кар‟єрним зростанням на основі проектування 

кар‟єрограми майстра виробничого навчання; 

 готовність до здійснення цілісного підходу до управління професійним 

саморозвитком засобами самоосвіти, самовиховання у професійно-освітньому 

бутті.  

Зміст уміння (ОКХ): 

1. Чітко уявляти мету та задачі професійно-технічної освіти, володіти 

засобами та уміти визначити оптимальні шляхи їх досягнення та вирішення 

1.СВ.Е.01.ЗР.Р.01. 
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2. Займатися проектно-аналітичною діяльністю в професійній сфері; 

ставити мету і формувати задачі, що пов‟язані з реалізацією професійних функцій, 

використовувати для їх рішення методи наукового дослідження 1.СВ.Е.02.ЗР.Р.01. 

3. Розуміти суть та соціальну значимість своєї професії і освіти, як 

особливої сфери педагогічної діяльності; розбиратись в основних проблемах 

наукових та навчальних дисциплін, пов‟язаних з конкретною професійною 

діяльністю і встановлювати логічні зв‟язки системи знань.1.СВ.Е.02.ЗР.Р.02 

4. Використовувати інформаційні технології при вирішення задач 

прогнозування, проектування, аналізу для збору та обробки інформації і 

інтелектуального удосконалення людини. 1.СВ.Е.02.ЗР.Р.04 

5. Оцінювати та прогнозувати стан ринку праці і місце на ньому 

випускників професійно-технічної освіти. 1.ПФ.Д.03.ЗР.01 

6. Вибирати оптимальну модель професійної поведінки з урахуванням 

реальної ситуації. 1.ПФ.Д.03.ПР.03 

7. Володіти сучасними освітніми технологіями, розробляти особисті 

методичні системи, виробляти індивідуальний стиль професійної поведінки,  

 

використовувати сучасні засоби навчання та інформаційні технології. 

2.ПФ.Д.02.ПР.0.01 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/  

1 кредит нац./ 1,5ECTS 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Основи професійного саморозвитку  

Назви змістових модулів і тем 

денна форма 

усього у тому числі 

л практ лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1  Особистість як саморозвивальна система      

 Тема 1. Методологічні аспекти  самоосвіти, 

самовиховання і саморозвитку.  
 2 2  2 

Тема 2. Теоретичні основи саморозвитку особистості. 

Цілісний підхід до визначення професійного 

саморозвитку 

 2 2  2 

Тема 3. Вдосконалення професійної діяльності 

педагога професійно-технічної освіти. 
  2  2 

Тема 4. Саморозвиток у професійному становленні 

спеціаліста 
 2   2 

Тема 5. «Діалог» з філософами  і видатними діячами 

минулого як  засіб самовдосконалення, самопізнання.  
 2 2  2 

Тема 6. Формування адекватної самооцінки 

майбутнього майстра виробничого навчання. 
 2 2  2 

Тема 7. Визначення реального образу «Я – майстр 

виробничого навчання» 
  2 

 

 2    2 

Розділ 2. Професійний саморозвиток і професійне 

зростання 

     

Тема 8. Компетентність як інтегративна 

характеристика професійної підготовки та її цільовий 

орієнтир 

 2   2 

Тема 9. Діагностування професійної компетенції   2  2 

Тема 10. Професійна кар‟єра педагога професійно-

технічної освіти 

 2   2 

Тема 11. Управління кар‟єрним зростанням   2  2 

Разом 54 16 16  22 
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                                    Зміст тем дисципліни: 

Розділ 1 Особистість як саморозвивальна система 

Тема 1. Методологічні аспекти самоосвіти, самовиховання і 

саморозвитку. 

Об‟єкт, предмет, мета і завдання дисципліни. Актуальність і проблемність 

курсу. Роль і місце навчальної дисципліни у системі психолого-педагогічних 

дисциплін. Базова термінологія і категорії навчального курсу. Структура 

навчального курсу, організаційно-методичне забезпечення.  

Аксеологічний, культурологічний, антропологічний, гуманістичний, 

синергетичний  принципи у вихованні і саморозвитку людини. 

Тема 2. Теоретичні основи саморозвитку особистості. Цілісний підхід до 

визначення професійного саморозвитку 

Природа саморозвитку особистості – розгляд в історичній ретроспективі. 

Права та обов‟язки особистості у процесі саморозвитку. Освідомлення 

особистістю власного саморозвитку у системі відносин з собою, природою, 

оточенням, світом. Цілісність професійного саморозвитку. Професійний 

саморозвиток як система, діяльність, процес. Професійний саморозвиток і 

самовиховання. Саморозвиток і самоосвіта, саморегуляція, самореабілітація, 

самоактуалізація, самореалізація.  

Тема 3. Вдосконалення професійної діяльності педагога професійно-

технічної освіти. 

Умови професійного саморозвитку педагога. Розвиток інноваційного 

потенціалу педагога системи професійно-технічної освіти. Моделі професійного 

саморозвитку педагога. Навчання педагога, майбутнього майстра виробничого 

навчання вмінням самоорганізації процесу саморозвитку. Типові труднощі на 

шляху професійного саморозвитку. 

Тема 4. Саморозвиток у професійному становленні спеціаліста 

Майстр виробничого навчання – розвинута, творчо обдарована особистість. 

Основи педагогічної майстерності. Етапи діяльності педагога по професійному 

саморозвитку. Характеристика етапів початку професійно-педагогічної 
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діяльності, професійного зростання, професійної зрілості, завершення 

педагогічної діяльності з позиції і перспектив саморозвитку. 

Тема 5. «Діалог» з філософами і видатними діячами минулого як засіб 

самовдосконалення, самопізнання.  

Психологи, педагоги філософи минулого про саморозвиток і 

самовдосконалення людини. Вивчення досвіду видатних педагогів як орієнтирів 

для формування власної системи професійного саморозвитку. 

Тема 6. Формування адекватної самооцінки майбутнього майстра 

виробничого навчання. 

Мотиваційна, споживацька, інтелектуальна, емоційна, вольова, предметно - 

діяльнісна сфери життя людини як характеристики його індивідуальності. 

Самопізнання і самокритика. Самооцінювання. Засоби власної самооцінки. 

Основні шляхи і засоби розвитку власної індивідуальності і педагогічного стилю 

спілкування. 

Тема 7. Визначення реального образу «Я – майстр виробничого 

навчання» 

Розвиток вміння здійснювати самопізнання шляхом різних діагностичних 

методик, дозволяючих особистості майбутнього майстра усвідомити, хто він є, які 

в нього цілі, моральні цінності, життєві орієнтири : «Я -ідеальне », «Я - реальне», 

«Я- динамічне», «Я очима інших людей».  

Розділ 2. Професійний саморозвиток і професійне зростання 

Тема 8. Компетентність як інтегративна характеристика професійної 

підготовки та її цільовий орієнтир 

 Компетентнісний підхід як складова і орієнтир професійного саморозвитку 

майбутнього фахівця професійно – технічної освіти. Характеристика основних 

компетенцій майстра виробничого навчання за профілем підготовки. Компетенція 

і компетентність. Шляхи підвищення власної компетентності.  

Тема 9. Діагностування професійної компетенції 

Методики діагностування професійної компетенції. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика спеціаліста і ринок робочої сили. Аналіз основних 
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компетенцій майстра виробничого навчання за профілем підготовки. Конкуренція 

на ринку праці як к стимул до професійного саморозвитку і професійної 

мобільності. 

Тема 10. Професійна кар’єра педагога професійно-технічної освіти 

Поняття кар‟єри і кар‟єрного зростання. Види і мета кар‟єрного зростання. 

Обрання кар‟єрного шляху. Особливості професійної кар‟єри педагога 

професійно-технічної освіти. Кар‟єрні орієнтири і власний професійний 

саморозвиток особистості  

Тема 11. Управління кар’єрним зростанням 

Планування кар‟єри. Управління кар‟єрним зростанням. Кар‟єра і життя 

людини. Методи представлення кар‟єрного зростання. Технологія проектування 

власної кар‟єри. Траєкторія професійного саморозвитку.  

 

 

               3. Рекомендована література: 

 3.1. Основна  

1. Архіпова С. П. Основи андрагогіки : Навчальний посібник. – Черкаси. – 

2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ipk-

dszu.kiev.ua/ndv/andra/12.pdf. 

 2. Деркач А. Акмеология : учебн. пособ. / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб. : 

Питер, 2003. – 256. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://1aya.ru/paper/art-

209212.php. 

 3. Змеев Технология обучения взрослых : Учебн. Пособие для студ. высш. 

учебн. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 126 с. 

[Электронный 7 ресурс]. Режим доступа: 

http://prepod.nspu.ru/file.php/185/Zmeev_SI_Tekhnologijaobuchenija_vzroslykh.pd. 

4. Кучерявий О.Г. Професійне самовиховання у вищій школі: навч. посібник 

для студ. ВНЗ / О.Г. Кучерявий. – К.: Освіта України, 2010. – 199 с. 

5. Лосєва Н. М. Саморозвиток викладача вищої школи: Навч. посібник / Н. 

М. Лосєва. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – 336 с.  

6. Маралов В. Г. Психология самопознания и саморазвития / В. Г. Маралов. 

– М. : Издательский центр "Академия", 2002. – 256 с. 

3.2. Додаткова 

http://ipk-dszu.kiev.ua/ndv/andra/12.pdf
http://ipk-dszu.kiev.ua/ndv/andra/12.pdf
http://1aya.ru/paper/art-209212.php
http://1aya.ru/paper/art-209212.php
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7. Афанасьєв М. В. Тренінг формування компетентностей: [навчальний 

посібник] / М. В. Афанасьєв, І. В. Гонтарева, Д. О. Тишенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 

2010. – 328 с. 

 8. Дороніна М. С. Соціальна психологія. Навчальний посібник у схемах і 

таблицях / М. С. Дороніна, І. В. Жданова, Г. А. Полякова, В. В. Тютлікова. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2010. – 146 c.  

9. Мажник Н. А., Сасіна Л. О. Психологія та педагогіка. Навчальний 

посібник / Н. А. Мажник, Л. О. Сасіна. – Х. : Вид. ІНЖЕК, 2009. – 302 с.  

10. Малахова Н. Б. Наукові основи викладання у вищій школі. Навчальний 

посібник / Н. Б. Малахова, А. П. Должикова, О. В. Ратушинська. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2010. – 123 с.  

11. Маригодов В. К. Педагогика и психология: аспекты активизации 

творчества и готовности к профессиональной деятельности. Учебное пособие / В. 

К Маригодов, С. Е.Моторная. – К. : Вид. Професіонал, 2005. – 188 с. 

 12. Полякова Г. А. Педагогіка. Навчальний посібник / Г. А. Полякова, Т. А. 

Борова. – Х. : Вид. ІНЖЕК, 2011. – 374 с.  

13. Пушкар О. І. Педагогіка вищої школи. Конспект лекцій / О. І. Пушкар, 

Н. І. Прибиткова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 146 c. 3.3. Інтернет ресурси 

 15. Відкрита освіта в Україні. – Режим доступу :https://ppo.mk.ua/. 

 16. Всесвітня Рада з освіти дорослих. – Режим доступу : (ICAE) – 

www.web.net/icae. 

 17. Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua.  

18. Освітня українська мережа. Міністерство освіти, Інститут змісту і 

методів навчання, перелік серверів установ, підпорядкованих міністерству освіти 

України, та ін. – Режим доступу : http://www.edu-ua.net. 

 

 

4. Критерії оцінювання навчальних досягнень   

Високий рівень: знання основних положень матеріалу, історії проблеми, 

термінології; уміння встановлювати міжпредметні зв'язки, самостійно наводити 

приклади, продукувати ідеї, визначати прикладні напрямки використання 

теоретичного матеріалу.  

Достатній рівень: знання основних положень матеріалу, історії проблеми, 

термінології; уміння встановлювати міжпредметні зв'язки за допомогою 

викладача; переважає репродуктивний виклад інформації.  

Середній рівень: домінує репродуктивний виклад інформації; труднощі в 

установленні міжпредметних зв'язків навіть з допомогою викладача; знання 

основної термінології. 

http://www.web.net/icae
http://www.mon.gov.ua/
http://www.edu-ua.net/
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 Низький рівень: фрагментарне засвоєння матеріалу; його повторне 

відтворення відбувається з аналогічними помилками.  

 

 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.  

  

5. Засоби діагностики успішності навчання. Основними засобами 

діагностики результатів навчання з дисципліни є: експрес опитування – для 

визначення засвоєння поточного навчального матеріалу; виконання теоретичних 

та практичних завдань; контрольні роботи з різнорівневими питаннями та 

завданнями – для діагностики засвоєння змісту освіти за змістовними модулями. 
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Додаток Г                                                                                                                                                  

Форма № Н-3.03.МС 
                  

           

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

 
 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 

психолого-педагогічного тренінгу підготовки молодшого спеціаліста 

Тренінг «Життєві перспективи та професійний саморозвиток майбутнього 

майстра виробничого навчання» 

 
 

зі спеціальності 5.01010401 Професійна освіта (за профілем)  

напряму 6.010104 Професійна освіта.Зварювання 

галузі знань 0101 Педагогічна освіта 
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Вступ 

Груповий тренінг являє собою сукупність активних методів, які 

використовуються з метою надання  студентам (майбутнім майстрам виробничого 

навчання) допомоги в  професійному саморозвитку. У сучасному освітньому 

процесі багато уваги приділяється тренінговим технологіям, тому що саме вони 

мають максимальну спрямовання на особистість майбутнього фахівця. У сучасній 

педагогіці існує ґрунтовна теоретична база для проектування тренінгових занять 

(Б. Мастеров (1994), Е. Зеєр (2004;2010); І. Дичківська (2004), В. Давидов (1996)).  

 Основна мета тренінгових занять: 

1) дослідження  та допомога учасникам у формуванні власного 

педагогічного стилю діяльності, оволодіння ними практикою роботи з самоосвіти 

і самовиховання.; 

2) вивчення закономірностей, механізмів і ефективних засосбів 

міжособистісної взаємодії для створення більш ефективного і гармонійного 

спілкування з  усіма субєктами педагогічного процесу. 

3) розвиток самосвідомості і самодослідження учасників для корекції або 

попередження емоційних порушень на основі внутрішніх і поведінкових змін; 

4) сприяння процесу особистісного і професійного розвитку і саморозвитку, 

реалізації творчого потенціала, досягненню оптимального рівня життєдіяльності і 

успіху. 

Специфічні риси тренінгової роботи потребують оговорених з учасниками 

правил проводення тренінгу: 

 щирість і відкритість взаємодії в групі; 

 принцип особистісної зацікавленості та активності; 

 бажання отримати знання і вміння; 

 конфіденційність; 

 націленість на психологічну допомогу учасникам групи в саморозвитку, при 

цьому така допомога виходить не тільки від педагога, скільки від самих 

учасників; 

 певна просторова організація (найчастіше - робота в зручному  приміщенні, 

учасники більшу частину  часу працюють у колі або у групі); 

 акцент на взаєминах між учасниками групи;  

 застосування активних методів групової роботи; 

 об'єктивація суб'єктивних почуттів та емоцій учасників групи;  

 атмосфера розкутості і свободи спілкування між учасниками, клімат 

психологічної безпеки. 

 Переваги групової форми тренінгової роботи: 
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 груповий досвід протидіє відчуженню, допомагає вирішенню 

міжособистісних проблем; людина уникає непродуктивного стану, 

знаходячись у самому собі зі своїми труднощами. 

 група відображає суспільство в мініатюрі, робить очевидними такі 

приховані чинники, як тиск партнерів, соціальний вплив і конформізм. Це 

дає можливість побачити і проаналізувати в умовах психологічної безпеки 

психологічні закономірності поведінки інших людей і самих себе, чи не 

очевидні в життєвих ситуаціях; 

 можливість отримання зворотного зв'язку і підтримки від педагогів, 

товарищей; 

 в групі людина може навчатися новим вмінням, експериментувати разом з 

товарищами, які теж прагнуть професійного саморозвитку і 

самовдосконалення.  

 в групі учасники можуть ідентифікувати себе з іншими, «зіграти» роль 

іншої людини для кращого розуміння його і себе і для з новими 

ефективними способами поведінки; 

 взаємодія в групі створює напругу, яка допомагає відчути психологічні 

проблеми кожного; 

  заняття в групі полегшує процеси саморозкриття, самодослідження і 

самопізнання. 

 Організація тренінгу  

Тренінг призначений для студентів 2-3 курсів, для яких питання 

особистісного і професійного становлення є найбільш актуальними. Організація 

міжособистісної взаємодії в тренінговій групі ґрунтується на системі 

психологічних принципів. 

Програма тренінгу складається з чотирьох занять: 

1. Тренінг «Шлях до себе або хто я такий?»; 

2. «Тренінг цілепокладання та побудови життєвої перспективи»; 

3. Тренінг «Професійне самовизначення»; 

4. Тренінг «Перешкоди та ресурси в професійному саморозвитку». 

Мотивація учасників  

Програма тренінгу складається з чотирьох занять. Навчання припадає на час 

найбільш інтенсивного психологічного та соціального формування особистості, її 

дорослішання, усвідомлення студентом його ролі і місця у суспільстві.  Тому 

багато уваги потрібно приділити побудові життєвої перспективи  у формі 

висування етапних цілей, розробці шляхів їх досягнення, а також рефлексії сенсу 

досягнення цих цілей. Життєві перспективи особистості, їх чітке усвідомлення, 

надійність визначаються професійним, сімейним і віковим самовизначенням у 
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житті.  Це залежить від особистості, від її соціально-психологічної та соціальної 

зрілості та активності. 

Професійне самовизначення і професійний саморозвиток  майбутніх 

майстрів виробничого навчання  - це інтегрований, тривалиий і цікавий процес. 

Професійний саморозвиток охоплює шлях професійної діяльності особистості: від 

виникнення професійних намірів до виходу з трудової діяльності.  

Але вміння власний професійний саморозвиток – важливіше завдання 

фахового навчання. Важливим критерієм усвідомлення і продуктивності 

професійного становлення особистості є її здатність знаходити особистісний сенс 

професії, самостійно проектувати, творити власне професійне життя, 

відповідально приймати рішення щодо професії, і місця роботи.  

Тренінг є результативним методом передачі психологічних знань, розвитку 

певних умінь і навичок, а також створення умов для саморозкриття, 

самодослідження і саморозуміння учасників. Вправи, які передбачено у тренінгу  

(«Моя професія і я», «Мій професійний вибір», «Мої професійні бажання») 

повинні стимулювати здатність до самоосвіти і самовиховання як засобів 

саморозвитку. Проектування професійного саморозвитку («Цілепокладання та 

побудова життєвої перспективи як педагога», «Дорожня карта або маршрут 

професійного саморозвитку», створення власного ідеального портрету майстра 

виробничого навчання); подолання перешкод в організації професійного 

саморозвитку («Способи і засоби подолання перешкод у професійному 

саморозвитку») допоможуть у фаховому становленні майстра виробничого 

навчання 

Заняття 1. Тренінг «Шлях до себе або хто я такий?» 

Програма проведення заняття 

Програма тренінгу «Шлях до себе або хто я такий?» Розрахована на 1,5-2 

години. 

Мета заняття: формування та розвиток установки на самопізнання і саморозвиток 

особистості. 

1. Вправа «Ім'я та епітет» 

Мета: знайомство учасників тренінгової групи, зняття психологічної напруги. 

Інструкції учасникам: Група займає комфортні місця Один з учасників 

представляється іншим і підбирає по відношенню до себе епітет. Другий 

виступаючий спочатку повторює ім'я та епітет попереднього учасника, потім 

додає власну комбінацію. Наприкінці гри членам групи пропонується обмінятися 

враженнями. 

Питання для обговорення: 

1. Які епітети вразили? 
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2. Які імена було важко запам'ятати? 

2. Вправа «Взаємні презентації» 

Мета: усвідомлення учасниками тренінгу власної ідентичності. 

Інструкції учасникам: 

1. Зараз ви розіб'єтеся на пари. Дається десять хвилин на те, щоб ви розповіли 

один одному про себе докладніше - адже вам доведеться презентувати свого 

партнера групі. Намагайтесь отримати  більше різнобічної інформації про свого 

партнера. Хотілося, щоб ви  висвітили в самопрезентації наступні найважливіші 

питання: 

 чого я чекаю від роботи у тренінгу?; 

 що я ціную у самому собі?; 

 предмет моєї гордісті; 

 що я вмію робити найкраще. 

2. Презентації будуть відбуватися таким чином: пара студентів презентують один 

– одного усім членам групи протягом однієї хвилини. Таким чином, завдання - 

побудувати свою презентацію так, щоб вона тривала точно шістдесят секунд. За 

цей час потрібно надати яскраву інформацію про себе, презентувати власні 

здібності.  Після цього кожний член групи, у тому числі і ведучий, мають право 

задати виступаючому будь-які питання, на які той повинен відповідати також від 

особи сидячого. Приклади питань: 

1. Які якості ти найбільш цінуєш в людях? 

2. Що ти вважаєш найогиднішим? 

3. Чи є людина, яка зробила сильний вплив на твоє життя? Хто вона? 

4. Назви твої бажання; 

5. Чого б тобі хотілося добитися в житті?  

Вправа завершується обговоренням почуттів і думок учасників. При цьому 

важливо приділити увагу трьом аспектам: здатності враховувати час при 

презентації, здатності вірно і стисло передати отримані від партнера відомості про 

нього, щоб домислити відсутню інформацію. Оціни успішність твоєї презентаціі 

партнером. 

Питання для обговорення: 

1. Що ти відчував, коли твій партнер не зумів укластися в відведений  час? 

2. Чи вдалося твоєму партнерові вірно викласти відомості про тебе? 

3. Чи вийшло у твого партнера стати твоїм двійником? 

4. Чи згоден ти з відповідями, які давав партнер від твого імені? 

3. Вправа «П'ять питань» 

Мета: розширення знань учасників про себе та інших членів групи. 
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 Інструкція учасникам: «Напишіть на аркуші паперу 5 питань, на які вам 

хотілося б почути відповіді від когось із учасників групи. Намагайтеся уникнути 

формальних питань. (Дається час для запису). Тепер, зачитуючи питання, надайте 

відповідь на них самі ».  

Питання для обговорення: 

1. Яка ваша перша реакція на такий несподіваний поворот у змісті 

інструкції? 

2. Які почуття у вас виникали у процесі індивідуальної роботи і роботи в 

групі? 

4. Вправа «Хто Я, який Я?» 

Мета: усвідомлення себе, визначення зони найближчого особистісного 

розвитку.  

Інструкція учасникам: завдання виконується у три етапи: 

Етап 1. Інструкція: «Візьміть листок паперу і напишіть вгорі 2 питання: « 

Хто Я? Який Я? ». Відповіді запишіть у стовпчик. Це можуть бути слова, фрази, 

пропозиції. Не оцінюйте їх. Пишіть те, що приходить в голову. Таких  

характеристик-відповідей повинно бути не менш 15 ».  

Етап 2. Інструкція: «Прочитайте ще раз те, що ви написали про себе, тепер з 

15 визначень виберіть 5-6 найбільш важливих, тих, які найбільш характерні для 

вас. Подумайте, може бути, деякі ваші характеристики ви зможете об'єднати в 

одну загальну. Запишіть їх ». 

Етап 3. Інструкція: «А тепер сядьте зручніше, розслабтеся, закрийте очі і 

уявіть, що настала чарівна ніч. За цю ніч зникли всі перешкоди на вашому шляху. 

Все стало можливим, досяжним. Якими ви бачите себе? Відкрийте очі і запишіть 

5-6 своїх характеристик з уявного майбутнього. Отже, якими б ви стали, якби все 

було можливо? » 

Після виконання усіх кроків завдання пропонується розповісти, які виникли 

почуття, думки. Слід звернути увагу учасників на кількість позитивних і 

негативних характеристик в першому списку рис як на показник прийняття себе, 

відзначити, які зміни від Я-сьогодення до Я-бажаного, обговорити дійсність, 

оптимістичність бажаного образу «Я». 

5. Вправа «Самореклама» 

Мета: навчання навичкам самопрезентації. 

Інструкція учасникам: Усім членам групи дається 25-30 хвилин, щоб 

написати роботодавцю лист з пропозицією своїх послуг і описом своїх 

психологічних особливостей, здібностей, схильностей, успіхів. Автор підписує 

лист і здає його ведучому. Ведучий збирає всі листи, потім, не називаючи автора, 
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читає листи вголос. Проводиться обговорення листів в колі. Учасники кола 

намагаються вгадати автора. 

6. Вправа «Знімаємо маски» 

Мета: зняття емоційної напруги, формування навичок щирих висловлювань 

для аналізу сутності «Я». 

Інструкція учасникам: Всі учасники по черзі беруть картки, котрі лежать на 

столі, і, без підготовки, продовжують вислів, початок якого записано на картці. 

Група прислухається до інтонацій, голосу, оцінює міру щірості. Якщо визнано, що 

висловлювання було щирим, то вправу продовжує наступний учасник. Якщо ж 

група визнає, що воно було, нещирим, учасник робить ще одну спробу, але вже 

після всіх. 

Зміст незакінчених пропозицій: 

«Мені особливо не подобається, коли ...» 

«Мені знайоме гостре відчуття самотності. Пам'ятаю ... » 

«Мені дуже хочеться забути, що ...» 

«Бувало, що близькі люди викликали у мене майже ненависть. Одного разу, коли 

... » 

«Одного разу мене налякало те, що ...» 

«У незнайомому товаристві я відчуваю ...» 

«Навіть близькі люди іноді не розуміють мене. Одного разу ... » 

«Пам'ятаю випадок, якщо мені стало соромно, я ...» 

«Особливо мене дратує те, що ...» 

7. Вправа «... зате ти» 

Мета: створення позитивної атмосфери в групі. 

Інструкція учасникам: Кожен з учасників підписує свій лист і пише на 

ньому один якийсь свій недолік, потім передає свій аркуш іншим учасникам. 

Вони пишуть на його аркуші «... зате ти ...» і далі дають позитивну якість цієї 

людини: все, що завгодно (у тебе дуже гарні очі, ти краще всіх розповідаєш 

анекдоти). 

Наприкінці виконання завдання кожному учаснику повертається його лист. 

Підводячи підсумок тренінгу група обговорює наступні питання: 

1. Що нового про себе я дізнався під час занять групи? 

2. Що нового я дізнався про інших? 

3. Що я хотів би змінити в собі за підсумками роботи в групі? 

4. Яким чином я буду це робити?  

8. Складання психологічного портрету - «Карта особистості» 

Підведення підсумків 



243 
 

 
 

Методами «Мікрофон», «Повітряна кулька» формулюємо висновки, 

кожний відповідає, що нового і цікавого дізнався про себе, товаришів. 

Заняття 2. «Тренінг цілепокладання та побудови життєвої 

перспективи» 

Програма проведення заняття 

Програма «Тренінгу цілепокладання та побудови життєвої пров спектіви» 

розрахована на 2-3 години. 

Мета заняття: усвідомлення власної системи цінностей, навчання 

цілепокладанню, навичкам планування та досягнення поставлених цілей, по-

будові життєвої перспективи. 

1. Вправа «Досягнення мети» 

Мета: вироблення вміння грамотно формулювати свої цілі. 

Інструкція учасникам: Для того щоб досягти мети, необхідно чітко її 

представляти, розуміти до чого йдеш. Правильно ставити цілі - це те, що 

необхідно для успішної особистості. А щоб цілі були дійсно успішними, 

необхідний ряд умов: 

1. Ціль повинна бути конкретна, вимірна і реальна; 

2. Розбийте великі і перспективні цілі  на дрібні і близькі у часі; 

3. Спирайтеся на наявний потенціал, як свій, так і тих, хто готовий допомогти 

нам у досягненні цілей. 

Після вступної частини, учасникам пропонується представити якусь свою мету і 

кроки, які необхідно зробити, щоб її досягти. 

Кожен з учасників має бланк, у якому необхідно заповнити графи: 

 Що робити (мета). 

 Коли (терміни). 

 Що потрібно (засоби, дії). 

 Хто може вам допомогти в досягненні мети. 

 Які можливі перешкоди, і як їх треба долати. 

Наприклад, отримати хорошу роботу в майбутньому.  Допоможуть: освіта, 

контакти з біржею праці, знайомими, реальний досвід роботи. 

2. Вправа «Зняття внутрішніх обмежень» 

Мета: усвідомлення своїх внутрішніх обмежувачів; оволодіння 

інструментом покрокового зняття внутрішніх обмежень. 

Інструкція учасникам: Головне у проведенні цієї вправи - послідовність, 

неспішність і делікатність. Виконаємо такі дії: 

1. «На шляху досягнення цілей нам зустрічаються різні перешкоди . Їх 

можна умовно поділити на зовнішні і внутрішні. Багато хто вважає, що з 

внутрішніми перешкодами (обмежувачами) справитися буває часом складніше, 
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ніж із зовнішніми. Як ми говоримо про внутрішні обмеження? Зазвичай ми 

починаємо зі слів: «Я не можу ...». Зараз ми спробуємо по кроках подолати деякі 

наші внутрішні обмеження. Візьміть чистий аркуш і п'ять разів напишіть фразу 

«Я не можу ...», залишаючи вільне місце, щоб її закінчити ». 

2.  «Завершіть незакінчені пропозиції, тобто продовжите фразу і напишіть, 

що ви НЕ можете робити (зробити). Я дам вам на це час. 

3. «Тепер у всіх свої фразах закресліть слово« можу », а замість цього 

напишіть зверху слово« ХОЧУ ». Що у вас вийшло? Прочитайте фрази з новими 

словами. Я хочу попросити учасників знову прочитати вголос вже виправлені 

фрази ». 

4.  «Наступний крок. Скрізь закресліть частку «НЕ». Прочитайте, що у вас 

вийшло. Зараз ви повинні поставити собі дуже важливе питання: «Ви дійсно цього 

хочете?» Прочитайте ще раз свої фрази і зробіть наголос на слові «хочу». 

5. «І нарешті завершальний крок. Допишіть після слова «хочу» 

словосполучення  «І ЛЕГКО МОЖУ». У вас вийде «Я хочу і легко можу ...» - і 

далі по вашому тексту. Тепер давайте вимовимо наші нові фрази вголос. Я хочу 

знову попросити зробити це першими тих, хто вже говорив ». 

3. Вправа «Життєві цілі як майстра виробничого навчання» 

Мета: вироблення життєвих цілей. 

Інструкція учасникам: завдання виконується в 5 етапів. 

Етап 1. Інструкція: «Поговоримо про ваші життєві цілі. Візьміть ручку, 

папір. Протягом 15 хвилин подумайте над питанням «Що я  дійсно хочу отримати 

від свого життя?» Довго неміркуйте, записуйте все, що приходить вам в голову. 

Приділіть увагу всім сферам вашому житті. Фантазуйте. Чим більше - тим краще. 

Відповідайте на питання так, немов ви володієте необмеженим ресурсом часу. Це 

допоможе згадати все, до чого прагнете». 

Етап 2. Інструкція: «Тепер, за дві хвилини вам потрібно вибрати те, чому б 

ви хотіли присвятити найближчі три роки. Цілі повинні бути реалістичні. 

Працюючи на цьому і на наступних кроках, на відміну від першого, пишіть так,  

якщо б це були ваші останні роки і місяці». 

Етап 3. Інструкція: «Зараз ми визначимо цілі на найближчі шість місяців - 

дві хвилини на складання списку і дві хвилини на його редагування».  

Етап 4. Інструкція: «Приділіть дві хвилини роботі над аудитом своїх цілей. 

Наскільки вони конкретні, наскільки відповідають один одному, наскільки ваші 

цілі реалістичні у категоріях часу і наявних ресурсів.  

Етап 5. Інструкція: «Періодично переглядайте свої списки, для того, щоб 

переконатися, що ви рухаєтеся стосовно  обраного напрямку. Виконання цієї 
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вправи схоже на використання карти в поході. Періодично  ви звертаєтеся до неї, 

коригуєте маршрут, можливо змінюєте напрямок, але головне, знаєте куди йти ». 

Питання для обговорення: 

1. Як ви себе відчуваєте після вправи? 

2. Які цікаві висновки ви для себе зробили? 

3. Що було несподіваним для вас? 

4.Что було найважче? Чому? 

5. Хто з учасників склав реалістичний план і готовий йому слідувати? 

4. Вправа «Події мого життя» 

Мета: сформувати структурне бачення свого життя через значущі події; 

допомогти усвідомити зв'язок (відносини) подій з оточуючими людьми і 

визначити характер цих зв'язків. 

Інструкція учасникам: 

«Уявіть собі все своє життя: і минуле, і сьогодення, і можливе, очікуване 

майбутнє. Спробуйте знайти п'ять-сім найважливіших подій свого життя. Це 

можуть бути будь-які зміни: 

 у природі і суспільстві; 

 у ваших думках і почуттях; 

 сімейному; навчальному; діловому; особистому житті. 

Обов'язково враховуйте не тільки минулі події, але й ті, які можуть відбутися в 

майбутньому. Отже, випишіть на окремому аркуші паперу: 

 подія А; 

 подія Б; 

 подія В; 

 подія Г; 

 подія Д. 

Тепер по кожній події спробуйте відповісти на деякі питання, що відносяться до 

цих подій (на ті питання, які, на вашу думку, не мають відповіді, можете не 

відповідати): 

1. хто більше інших допомагав (або допоможе) нам у цьому? 

2. хто більше інших заважав (або завадить)? 

3. кого ви цим найсильніше порадували (або порадуєте)? 

4. кого ви цим найсильніше засмутили (засмутить)? 

Підрахуйте, як часто у своїх відповідях ви згадували ім'я тієї чи іншої людини? Це 

можуть бути: 

 родичі 

 друзі; 

 сусіди; 
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 колеги по навчанню і роботі; 

 герої художніх творів; 

 історичні особистості; 

По завершенню вправи відбувається обговорення в групі. 

5. Вправа «Майбутнє» 

Мета: усвідомлення учасниками своїх життєвих перспектив і можливостей 

впливу на свій життєвий шлях. 

Інструкція учасникам: «Закрийте очі. Уявіть себе у далекому майбутньому, 

наскільки це можливо. Де ви знаходитесь? Чим займаєтеся? Який ви? Хто ще тут 

є крім вас? Поступово відкрийте очі і поверніться у коло». (Час 5-7 хвилин). 

Після цього ведучий пропонує описати виникали образи. Далі учасники з 

подібними уявленнями про майбутнє об'єднуються в мікро-групи. Їм слід 

придумати назву або девіз групи, за 10-15 хвилин зробити «відеокліп», що 

рекламує «дух і сутність» групи, її девіз і розіграти свій кліп на сцені. 

Обговорення починається з питань учасників групи за кліпами інших груп, 

якщо було щось незрозуміло. Потім кожен учасник групи розповість про свої 

почуття з приводу підготовки свого кліпу та перегляду кліпу інших груп. 

6. Вправа «Життєві перспективи» 

Мета: відпрацювання умінь ставити цілі і планувати їх досягнення, розвиток 

здатності приймати рішення і бути відповідальним за свій вибір. 

Інструкція учасникам: «У нашому житті, щоб отримати бажане, необхідно 

ставити цілі, вміти їх впорядкувати, оцінити ступінь їх важливості, спланувати 

потрібні дії і зрозуміти, які особистісні ресурси для цього знадобляться. Візьміть 

листок паперу, розбийте його на 4 колонки і назовіть їх «Мої цілі», «Їх важливість 

для мене», «Мої дії», «Мої ресурси». Послідовно заповніть колонки, почніть з 

першої і запишіть, чого ви хочете саме зараз, протягом тижня, місяця, півроку, 

року. Намітьте і більш далекі цілі, наприклад, чого б ви хотіли досягти через 5, 10 

років. У другій колонці оціните список ваших цілей за ступенем важливості їх для 

вас, використовуючи шкалу від 10 (найбільш значущі) до 1 (найменш значущі). У 

третій колонці позначте ті дії, які необхідно виконати для реалізації кожної мети. 

У четверту колонку необхідно записати ваші якості, здібності, ті ресурси, 

які вам необхідні для досягнення наміченого ».  

Далі організовується робота в парах, де учасники групи допомагають один 

одному усвідомити і прийняти найважливішу мету. Ствердження - це коротка 

заява про те, чого хоче людина, воно повинно бути  конкретним, коротким, 

сформульованим позитивно, включати власні дії, власні якості, необхідні зміни в 

вас самих, а ні в інших людях, написано в теперішньому часі, як реально існуюче. 

Потім в колі кожен розповідає про свою  найважливішу мети. 
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Підведення підсумків 

Методами «Мікрофон», «Повітряна кулька» формулюємо висновки, 

кожний відповідає, що нового і цікавого дізнався про себе, товаришів. 

Заняття 3. Тренінг «Професійне самовизначення» 

Програма проведення заняття 

Програма тренінгу «Професійне самовизначення» розрахована-на на 2-3 години. 

Мета заняття: навчити навичкам професійного самовизначення. 

1. Вправа «Мої потреби» 

Мета: виявлення ступеня значущості  професійної діяльності для учасників 

тренінгу. 

Інструкція учасникам: Вправа виконується в парах. Учасникам слід 

домовитися про співпрацю з тими людьми, до яких є довіра і записати питання: 

«Без чого я не мислю свого життя?» Важливо перелічити те, від присутність чого 

в житті зробить її нестерпною (1, 2, 3 ...) . Після виконання завданія учасникам 

пропонується поділитися їм в групі. 

У процесі групового обговорення слід звернути увагу студентів на те, чи 

присутній у їхніх індивідуальних списках і яке місце займає професійна 

діяльність майстра виробничого навчання, наскільки вона для них важлива. 

2. Вправа «Мій професійний вибір» 

Мета: усвідомлення характеру свого професійного вибору. 

Інструкція учасникам: «Згадайте і розкажіть, як ви вибирали свою 

професію». 

Якщо група складається з 7-10 чоловік, кожен розповідає про свій вибір в 

загальному колі, якщо більше - краще розділитися на трійки або четвірки і потім 

від групи дати інформацію у загальне коло. 

Питання для обговорення: 

1. Чи був цей вибір самостійним? Усвідомленим? 

2. Якби ви перенеслися назад, яку професію ви б обрали? 

3. Вправа «Захист власних мотивів» 

Мета: зрозуміти особливості усвідомленого вибору професії. 

Інструкція учасникам: «Наше завдання - вибрати найбільш значимий для 

кожного з вас мотив вибору професії, ту головну причину, чому ви обираєте собі 

професію. Список мотивів включає 16 фраз. 

1. Можливість отримати популярність, прославитися. 

2. Можливість продовжувати сімейні традиції. 

3. Можливість продовжувати навчання зі своїми товаришами. 

4. Можливість служити людям. 

5. Заробіток.  
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6. Значення для економіки країни, суспільний і державний зна-чення професії. 

7. Легкість вступу на роботу. 

8. Перспективність роботи. 

9. Дозволяє проявити свої здібності. 

10.Позволяет спілкуватися з людьми. 

11. Збагачує знаннями. 

12. Різноманітна за змістом робота. 

13. Романтичність, благородство професії. 

14. Творчий характер праці, можливість робити відкриття. 

15. Важка, складна професія. 

16. Чиста, легка, спокійна робота. 

На закінчення спробуйте тепер визна-ділити три перші місця - три свої головні 

мотиви вибору професії ». 

4. Вправа «Моя професія» 

Мета: усвідомлення особистісного сенсу обраної професії. 

Інструкція учасникам: Вправа виконується в парах. Один - експеріментатор, 

інший - випробуваний. Експериментатор задає випробуваному питання: «Навіщо 

ти вибрав цю професію. Як правило, буває декілька відповідей, наприклад: «Щоб 

вирішити свої власні проблеми», «Щоб оволодіти улюбленою професією» і т.п. 

Записавши всі відповіді, експериментатор задає наступне питання: «А навіщо тобі 

потрібно вирішувати власні проблеми?» - «Щоб стати гармонійною особистістю». 

«А навіщо тобі ставати гармонійною  

Після завершення експериментатор і випробуваний обмінюються ролями. 

Дана процедура є не тільки дослідним і псіходіагностичним інструментарієм, але 

й стимулює особистісние зростання і розвиток процесів осмислення, 

усвідомлення сенсу обраної професії. 

5. Вправа «Мої професійні бажання» 

Мета: усвідомлення своїх професійних бажань; встановлення зв'язку своїх 

професійних бажань з передбачуваними місцями роботи; оволодіння 

інструментом самоусвідомлення і самодіагностики. 

Інструкція учасникам: 

1. В роздавальних аркушах наведено 21 незакінчену пропозицію присвячену 

професійним бажанням та роботі майстра виробничого навчання. Потрібно 

вибрати зі списку будь-які 5 і закінчити пропозиції прямо зараз. 

2. Складить вимоги до майбутнього місця роботи. 

3. Об'єднаєтеся довільно (як самі вирішите) в малі групи і обговоріть зі своїми 

товаришами ці вимоги. Попросіть поради, якщо хочете. Дайте пораду, якщо вас 

попросять. 
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6. Вправа «Дорожня карта або Маршрут» 

Мета: усвідомлення проміжних етапів та можливих шляхів досягнення своєї 

професійної мети. 

Інструкція учасникам: Учасникам роздаються бланки «Дорожньої карти». 

Виконайте наступні дії: 

1. Подивіться на свої бланки «Дорожньої карти». 

2. Сформулюйте свою професійну мету. Наприклад: 

 закінчення навчального закладу і отримання спеціальності; 

 працевлаштування на конкретне місце роботи; 

 професійне досягнення, включаючи побудову кар'єри і отримання нагород, 

премій та іншого. 

3. Запишіть зверху на аркуші свою професійну мету (кінцеву зупинку вашого 

шляху). 

4. Продумайте і запишіть у свою «Дорожню карту» проміжні зупинки. 

5. Розділіться на пари і розкажіть партнеру про власний шлях до  мети. Спробуйте 

спільно розробити альтернативний (інший) шлях до тієї ж самої мети. Відобразіть 

цей інший шлях на своїй карті. Підведення підсумків 

Методами «Мікрофон», «Повітряна кулька» формулюємо висновки, 

кожний відповідає, що нового і цікавого дізнався про себе, товаришів. 

Заняття 4. Тренінг «Перешкоди та ресурси у професійному 

саморозвитку» 

Програма проведення заняття 

Програма тренінгу «Перешкоди та ресурси в професійному само-розвитку» 

розрахована на 1,5-2 години. 

Мета: усвідомити перешкоди на шляху професійного саморозвитку, виявити 

внутрішні ресурси учасників для їх подолання. 

1. Вправа «Психотехнология подолання перешкод на шляху 

професійного саморозвитку» 

Мета: усвідомлення характеру дій на шляху до професійної мети. 

Інструкція учасникам: «Назвіть щось одне, що Ви могли б зробити (а в 

даний час не робите) і що, якщо це робити регулярно, призвело б до величезних 

позитивним результатам у Вашому професійному саморозвитку?» Після того, як 

учасники сформулюють для себе коротку відповідь, скласти список інших 

необхідних дій для досягнення високого рівня професійного саморозвитку. Після 

цього список слід оцінити за ступенем важливості дій (як важливі і не важливі). 

Потім, за ступенем терміновості.  
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Маючи на увазі дані таблиці, членам групи рекомендується повернутися до своїх 

відповідей на питання на початку цього завдання. В якій з квадратів впісують 

названі дії? Чи є вони важливими? Чи є вони терміновими? 

Зазвичай учасники відносять ці дії до квадрату II. Очевидно, що дії ці дуже 

важливі, але не термінові. І оскільки - нетермінові, вони і не виконуються. 

Питання для обговорення: 

1. До яких квадратах ви віднесли дії, необхідні вам для досягнень високого 

професіоналізму? 

2. Хотіли б ви змінити пріоритетність виділених вами дій? Яких і як? 

2. Вправа «Бар'єр» 

Мета: усвідомлення бар'єрів на шляху до професійної мети і стратегії їх 

подолання. 

Інструкція учасникам: «Кожен з учасників представляє те, що явтляется 

бар'єром (перешкодою) на шляху досягнення найближчої профессио-нальної 

мети. Цей бар'єр представляється у вигляді членів групи, які, стиснувши в кільце 

учасника, заважають вибратися йому з кола. Кожен з членів групи є однією з 

перешкод: лінню, відсутністю часу, низьким рівнем знань тощо «Перешкоди» 

можуть не погоджуватися, вимагати гарантій, пере-переконувати (Наприклад, 

лінь може сказати: «Не розумію, навіщо тобі зі мною розлучатися. Твоє життя 

стане суцільним кругообігом, повним напруги. Нам так добре разом. Я взагалі 

тобі необхідна, я охороняю тебе від  непотрібноі активності ... »і т.п.).  

Питання для обговорення: 

1. Чи вдалося вам вирватися з кола? 

2. Яке саме перешкоду виявилося найбільш легким ? 

3. Які дії вам довелося здійснити щоб подолати перешкодам? Як отриманий нами 

досвід співвідноситься з реальним життям? 

3. Вправа «Завершення пропозицій» 

Мета: отримання провідним зворотного зв'язку. 

Інструкція учасникам: «Завершіть наступні пропозиції: 

1. В результаті тренінгу відбулися наступні зміни ... 

2. Думаю, що мені вдалося подолати ... 

3. У процесі тренінгу я усвідомив (а) ... 

4. Мені, як майбутньому фахівцю, потрібно ... 

5. Сильні сторони ведучого - це ... 

6. Слабкі сторони ведучого - це ... (Тощо) » 

Підведення підсумків 

Методами «Мікрофон», «Повітряна кулька» формулюємо висновки, 

кожний відповідає, що нового і цікавого дізнався про себе, товаришів. 
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                                                  Додаток Ґ-1 

 

Таблиця Ґ-1 

Робоча розрахункова таблиця що до розподілу студентів за рівнями 

професійного саморозвитку на початку експерименту 

 Прізвище, ім‟я,  

по батькові 

Рівні професійного саморозвитку майбутніх 

фахівців 

Високий Середній Низький 

1.  Абрамчук О.В.        +  

2.  Авдєєва О.О.      +   

3.  Айрапетян С.М.        +  

4.  Антипов А.Ю.        +  

5.  Арсубієв О.К.        +  

6.   Бакаєв Ю.М.         + 

7.  Баранчук С.О.        + 

8.  Барілов І.С.        + 

9.  Баркевич І.О.        +  

10.  Бедін С.І.        +  

11.  Бистров О.Р.        +  

12.  Біла Г.В.              +  

13.  Білецька М.В.       +   

14.  Білоус С.М.        +  

15.  Борзило В.С.        + 

16.  Босенко Г.С.       +  

17.  Буцик П.Д.         + 

18.  Висоцький А.Д.    + 

19.  Волков Є.А.        + 

20.  Володін В.В.        +  

21.  Вороніна А.С.       +   

22.  Галкін А.І.        + 

23.  Гергієв В.В.        + 

24.  Гладушко О.С.       +  

25.  Голіков В.П.            +  

26.  Головіна Я.О.            + 

27.  Гриненко М.В.       +  

28.  Гусев М.О.       +  

29.  Діхтяр А.І.       +  

30.  Дмитренко І.О.       +  

31.  Докашенко В.І.       +  

32.  Дощик О.М.       +   

33.  Дуда Б.Н.             +  

34.  Дюдін О.С.       +  

35.  Жоров Е.Р.   + 

36.  Задорожній О.П.         + 
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37.  Захаров А.В.         + 

38.  Зачосенко Є.І         + 

39.  Кайдаш К.Г.         + 

40.  Калюжний Є.А.         + 

41.  Канонунченко О.С.        +  

42.  Карпов А.О.        +  

43.  Кирилюк О.І.        +  

44.  Кіпоть М.А.        +  

45.  Короткий С.А.        +  

46.  Костенко В.О.        +  

47.  Кравченко О.О.        +  

48.  Крівченкова К.С.        +  

49.  Крупічко С.Ю.        +  

50.  Кукулевський Д.О.        +  

51.  Лазарев В.А.        +  

52.  Ларін І.В.        +  

53.  Ларін С.Д.      +   

54.  Лисенко В.Ю.        +  

55.  Лисенко Р.Ю        +  

56.  Ломакін О.С.        +  

57.  Лубко С.С.        +  

58.  Лутенко Т.С.        +  

59.  Малиновський І.А.         +  

60.  Мандрика М.В.          + 

61.  Мірончук О.М.        +  

62.  Нофлік В.В.        +  

63.  Онищенко Д.А.             + 

64.  Панченко Б.О.            +  

65.  Панченко В.В.      +        

66.  Пасхін І.С.      +   

67.  Пашинін О.І.        +  

68.  Поддуєв І.О.        +  

69.  Попік А.В.         + 

70.  Прохоренко М.В.        +        

71.  Резедент С.Б.         + 

72.  Ринкова С.В.         + 

73.  Рулевський В.Г.         + 

74.  Савенко Є.О.         + 

75.  Садовниченко Д.В.        +        

76.  Сазонова В.О.      +   

77.  Скалдін В.Г.        +        

78.  Славний Е.Ю.            +  

79.  Слюсаренко А.С.  +  

80.  Смирнов Д.Ю.  +  

81.  Сокур Н.Ю.  +  

82.  Станіславчук Р.С.  +  
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83.  Стус С.А.  +  

84.  Тарасенко О.В.   + 

85.  Фафенгут А.С.   + 

86.  Харін.Р.В.   + 

87.  Хатянович Д.В.  +  

88.  Цуприк В.О.  +  

89.  Цюпа Р.С.  +  

90.  Чеботарьов М.В.  +  

91.  Чепелевич А.М.      +   

92.  Чередниченко А.Г.  +  

93.  Чесноков В.С.   + 

94.  Чуниха О.В.   + 

95.  Шаповалов В.А.  +  

96.  Щербіна П.І  +  

97.  Юрченко Д.А.   + 

98.  Якобчук С.В.         + 

     

 Разом 9 (9,2%) 59 (60,2%) 30 (30,6%) 
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                                                                                                                  Додаток Ґ-2 

 

Таблиця Ґ-2 

Робоча розрахункова таблиця що до розподілу студентів за рівнями 

професійного саморозвитку на кінець експерименту 

 Прізвище, ім‟я,  

по батькові 

 

Рівні професійного саморозвитку майбутніх 

фахівців 

Високий Середній Низький 

1.  Абрамчук О.В.      +   

2.  Авдєєва О.О.      +   

3.  Айрапетян С.М.        +  

4.  Антипов А.Ю.        +  

5.  Арсубієв О.К.        +  

6.   Бакаєв Ю.М.         + 

7.  Баранчук С.О.        + 

8.  Барілов І.С.        + 

9.  Баркевич І.О.        +  

10.  Бедін С.І.        +  

11.  Бистров О.Р.        +  

12.  Біла Г.В.       +         

13.  Білецька М.В.       +   

14.  Білоус С.М.        +  

15.  Борзило В.С.        + 

16.  Босенко Г.С.       +        

17.  Буцик П.Д.         + 

18.  Висоцький А.Д.       +   

19.  Волков Є.А.        + 

20.  Володін В.В.       +       +  

21.  Вороніна А.С.       +   

22.  Галкін А.І.        + 

23.  Гергієв В.В.       +       

24.  Гладушко О.С.       +        

25.  Голіков В.П.            +  

26.  Головіна Я.О.            + 

27.  Гриненко М.В.       +  

28.  Гусев М.О.       +  

29.  Діхтяр А.І.      +        

30.  Дмитренко І.О.       +  

31.  Докашенко В.І.       +  

32.  Дощик О.М.       +   

33.  Дуда Б.Н.           +        

34.  Дюдін О.С.       +  

35.  Жоров Е.Р.   + 

36.  Задорожній О.П.         + 
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37.  Захаров А.В.         + 

38.  Зачосенко Є.І        +        

39.  Кайдаш К.Г.        +        

40.  Калюжний Є.А.        +        

41.  Канонунченко О.С.        +  

42.  Карпов А.О.        +  

43.  Кирилюк О.І.        +  

44.  Кіпоть М.А.     +         

45.  Короткий С.А.        +  

46.  Костенко В.О.        +  

47.  Кравченко О.О.        +  

48.  Крівченкова К.С.     +         

49.  Крупічко С.Ю.        +  

50.  Кукулевський Д.О.        +  

51.  Лазарев В.А.        +  

52.  Ларін І.В.        +  

53.  Ларін С.Д.      +   

54.  Лисенко В.Ю.        +  

55.  Лисенко Р.Ю        +  

56.  Ломакін О.С.        +  

57.  Лубко С.С.        +  

58.  Лутенко Т.С.      +         

59.  Малиновський І.А.         +  

60.  Мандрика М.В.          + 

61.  Мірончук О.М.        +  

62.  Нофлік В.В.        +  

63.  Онищенко Д.А.            +        

64.  Панченко Б.О.            +  

65.  Панченко В.В.      +        

66.  Пасхін І.С.      +   

67.  Пашинін О.І.        +  

68.  Поддуєв І.О.        +  

69.  Попік А.В.         + 

70.  Прохоренко М.В.        +        

71.  Резедент С.Б.        +        

72.  Ринкова С.В.         + 

73.  Рулевський В.Г.        +        

74.  Савенко Є.О.        +        

75.  Садовниченко Д.В.        +        

76.  Сазонова В.О.      +   

77.  Скалдін В.Г.        +        

78.  Славний Е.Ю.           +   

79.  Слюсаренко А.С.  +  

80.  Смирнов Д.Ю.  +  

81.  Сокур Н.Ю.  +  

82.  Станіславчук Р.С.      +   
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83.  Стус С.А.  +  

84.  Тарасенко О.В.   + 

85.  Фафенгут А.С.  +  

86.  Харін.Р.В.   + 

87.  Хатянович Д.В.  +  

88.  Цуприк В.О.  +  

89.  Цюпа Р.С.  +  

90.  Чеботарьов М.В.  +  

91.  Чепелевич А.М.      +   

92.  Чередниченко А.Г.  +  

93.  Чесноков В.С.   + 

94.  Чуниха О.В.   + 

95.  Шаповалов В.А.  +  

96.  Щербіна П.І  +  

97.  Юрченко Д.А.  +  

98.  Якобчук С.В.  +        

     

 Разом  21( 21, 4 %) 59(60,2 %) 18 (18,4%) 
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Додаток Ґ -3 

 

Таблиця Ґ-3 

Залежність між рівнями компетентності студентів у професійній самоосвіті 

та рівням їх професійного саморозвитку в кінці експерименту 

 Прізвище, ім‟я, 

по батькові 

 

Рівні компетентності у 

професійній самоосвіті 

Рівні компетентності у 

професійніному 

саморозвитку 
Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

1.  Абрамчук О.В.   +  +   

2.  Авдєєва О.О. +   +   

3.  Айрапетян С.М.  +         +  

4.  Антипов А.Ю.    +        +  

5.  Арсубієв О.К.   +        +  

6.   Бакаєв Ю.М.  +     +  

7.  Баранчук С.О.  +     + 

8.  Барілов І.С.   +    + 

9.  Баркевич І.О.  +         +  

10.  Бедін С.І.  +         +  

11.  Бистров О.Р.  +         +  

12.  Біла Г.В. +   +    

13.  Білецька М.В. +   +   

14.  Білоус С.М.  +         +  

15.  Борзило В.С.   +    + 

16.  Босенко Г.С.  +  +    

17.  Буцик П.Д.   +        + 

18.  Висоцький А.Д.  +        +   

19.  Волков Є.А.   +   + 

20.  Володін В.В.  +  +       

21.  Вороніна А.С. +   +   

22.  Галкін А.І.   +    + 

23.  Гергієв В.В.   +   + 

24.  Гладушко О.С.  +   +      

25.  Голіков В.П.       +        +  

26.  Головіна Я.О.   +       + 

27.  Гриненко М.В.  +        +  

28.  Гусев М.О.  +        +  

29.  Діхтяр А.І. +   +     

30.  Дмитренко І.О.  +        +  

31.  Докашенко В.І.  +        +  

32.  Дощик О.М.  +  +   

33.  Дуда Б.Н.        +   +      

34.  Дюдін О.С.  +        +  
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35.  Жоров Е.Р.   +   + 

36.  Задорожній О.П.   +  +        

37.  Захаров А.В.   +   + 

38.  Зачосенко Є.І   +  +        

39.  Кайдаш К.Г.  +         +        

40.  Калюжний Є.А.  +         + 

 

      

41.  Канонунченко 

О.С. 

 +         +  

42.  Карпов А.О.  +         +  

43.  Кирилюк О.І.  +         +  

44.  Кіпоть М.А.  +  +        

45.  Короткий С.А.   +        +  

46.  Костенко В.О.   +        +  

47.  Кравченко О.О.  +         +  

48.  Крівченкова 

К.С. 

+   +       

49.  Крупічко С.Ю.   +        +  

50.  Кукулевський 

Д.О. 

  +        +  

51.  Лазарев В.А.   +        +  

52.  Ларін І.В.  +         +  

53.  Ларін С.Д. +   +   

54.  Лисенко В.Ю.  +         +  

55.  Лисенко Р.Ю  +         +  

56.  Ломакін О.С.   +        +  

57.  Лубко С.С.   +        +  

58.  Лутенко Т.С. +    +        

59.  Малиновський 

І.А. 

 +          +  

60.  Мандрика М.В.   +     + 

61.  Мірончук О.М.  +   +  

62.  Нофлік В.В.  +         +  

63.  Онищенко Д.А.      +         +        

64.  Панченко Б.О.      +         +  

65.  Панченко В.В. +   +         

66.  Пасхін І.С.  +   +   

67.  Пашинін О.І.  +         +  

68.  Поддуєв І.О.  +         +  

69.  Попік А.В.   +    + 

70.  Прохоренко 

М.В. 

  +        +        

71.  Резедент С.Б.  +         +        

72.  Ринкова С.В.   +   + 

73.  Рулевський В.Г.  +         +        

74.  Савенко Є.О.  +         +        
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75.  Садовниченко 

Д.В. 

 +         +        

76.  Сазонова В.О.       +  +   

77.  Скалдін В.Г.  +         +        

78.  Славний Е.Ю.      +   +   

79.  Слюсаренко 

А.С. 

 +   +  

80.  Смирнов Д.Ю.  +   +  

81.  Сокур Н.Ю.  +   +  

82.  Станіславчук 

Р.С. 

+   +   

83.  Стус С.А.  +   +  

84.  Тарасенко О.В.  +    + 

85.  Фафенгут А.С.  +   +  

86.  Харін.Р.В.   +   + 

87.  Хатянович Д.В.  +   +  

88.  Цуприк В.О.  +   +  

89.  Цюпа Р.С.  +   +  

90.  Чеботарьов 

М.В. 

 +   +  

91.  Чепелевич А.М. +        +   

92.  Чередниченко 

А.Г. 

 +   +  

93.  Чесноков В.С.   +   + 

94.  Чуниха О.В.   +   + 

95.  Шаповалов В.А.  +   +  

96.  Щербіна П.І  +   +  

97.  Юрченко Д.А.  +   +  

98.  Якобчук С.В.  +   +        

        

 Разом 14 

(14,3% ) 

60 

(61,2%) 

24 

(27,5%) 

21 

(21, 4 

%) 

59 

(60,2 %) 

18 

(18,34%

) 
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Додаток Ґ -4 

 

Таблиця Ґ-4 

Залежність між рівнями компетентності студентів у професійному 

самовиховання та рівням їх професійного саморозвитку в кінці експерименту 

 Прізвище, ім‟я,  

по батькові 

 

Рівні компетентності у 

професійній самоосвіті 

Рівні компетентності у 

професійніному саморозвитку 
Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

1.  Абрамчук О.В. +    +   

2.  Авдєєва О.О. +   +   

3.  Айрапетян С.М.  +         +  

4.  Антипов А.Ю.  +          +  

5.  Арсубієв О.К.  +         +  

6.   Бакаєв Ю.М.   +    +  

7.  Баранчук С.О.   +    + 

8.  Барілов І.С.   +    + 

9.  Баркевич І.О.   +        +  

10.  Бедін С.І.  +         +  

11.  Бистров О.Р.  +         +  

12.  Біла Г.В. +   +    

13.  Білецька М.В. +   +   

14.  Білоус С.М.   +        +  

15.  Борзило В.С.   +    + 

16.  Босенко Г.С. +   +    

17.  Буцик П.Д.   +        + 

18.  Висоцький А.Д.  +        +   

19.  Волков Є.А.   +   + 

20.  Володін В.В. +   +       

21.  Вороніна А.С. +   +   

22.  Галкін А.І.   +    + 

23.  Гергієв В.В.   +   + 

24.  Гладушко О.С. +    +      

25.  Голіков В.П.      +         +  

26.  Головіна Я.О.   +       + 

27.  Гриненко М.В.  +        +  

28.  Гусев М.О.  +        +  

29.  Діхтяр А.І. +   +     

30.  Дмитренко І.О.  +        +  

31.  Докашенко В.І.  +        +  

32.  Дощик О.М. +   +   

33.  Дуда Б.Н.       +    +      

34.  Дюдін О.С.  +        +  

35.  Жоров Е.Р.   +   + 

36.  Задорожній   +  +        
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О.П. 

37.  Захаров А.В.   +   + 

38.  Зачосенко Є.І  +   +        

39.  Кайдаш К.Г.  +         +        

40.  КалюжнийЄ.А.  +         +       

41.  Канонунченко 

О.С. 

 +         +  

42.  Карпов А.О.  +         +  

43.  Кирилюк О.І.  +         +  

44.  Кіпоть М.А. +   +        

45.  Короткий С.А.  +         +  

46.  Костенко В.О.  +         +  

47.  Кравченко О.О.  +         +  

48.  Крівченкова 

К.С. 

 +  +       

49.  Крупічко С.Ю.  +         +  

50.  Кукулевський 

Д.О. 

 +         +  

51.  Лазарев В.А.  +         +  

52.  Ларін І.В.  +         +  

53.  Ларін С.Д. +   +   

54.  Лисенко В.Ю.   +        +  

55.  Лисенко Р.Ю   +        +  

56.  Ломакін О.С.  +         +  

57.  Лубко С.С.  +         +  

58.  Лутенко Т.С. +    +        

59.  Малиновський 

І.А. 

  +         +  

60.  Мандрика М.В.   +     + 

61.  Мірончук О.М.  +   +  

62.  Нофлік В.В.  +         +  

63.  Онищенко Д.А.      +         +        

64.  Панченко Б.О.      +         +  

65.  Панченко В.В. +   +         

66.  Пасхін І.С.  +   +   

67.  Пашинін О.І.  +         +  

68.  Поддуєв І.О.  +         +  

69.  Попік А.В.   +    + 

70.  Прохоренко 

М.В. 

 +         +        

71.  Резедент С.Б.  +         +        

72.  Ринкова С.В.   +   + 

73.  Рулевський В.Г.  +         +        

74.  Савенко Є.О.  +         +        

75.  Садовниченко 

Д.В. 

 +         +        
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76.  Сазонова В.О. +       +   

77.  Скалдін В.Г.  +         +        

78.  Славний Е.Ю.      +   +   

79.  Слюсаренко 

А.С. 

 +   +  

80.  Смирнов Д.Ю.  +   +  

81.  Сокур Н.Ю.  +   +  

82.  Станіславчук 

Р.С. 

+   +   

83.  Стус С.А.  +   +  

84.  Тарасенко О.В.   +   + 

85.  Фафенгут А.С.  +   +  

86.  Харін.Р.В.   +   + 

87.  Хатянович Д.В.  +   +  

88.  Цуприк В.О.  +   +  

89.  Цюпа Р.С.  +   +  

90.  Чеботарьов 

М.В. 

 +   +  

91.  Чепелевич А.М. +        +   

92.  Чередниченко 

А.Г. 

 +   +  

93.  Чесноков В.С.   +   + 

94.  Чуниха О.В.   +   + 

95.  Шаповалов В.А.  +   +  

96.  Щербіна П.І  +   +  

97.  Юрченко Д.А.  +   +  

98.  Якобчук С.В.  +   +        

        

 Разом 21 

(21,4%) 

53 

(54,1%) 

23 

(23,5%) 

21 

(21,4%) 

59 

(60, 2 %) 

 

18 

 (18, 

4%) 

        
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

 
 

                                                                                                                                                               

Додаток Д 

Таблиця Д 

Щоденник самоконтролю майбутнього майстра виробничого навчання як 

суб’єкта професійного саморозвитку 

ФІБ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ Контроль  за 

тиждень  

 

Показники 

самоконтролю 

п

л

а

н 

ф

а

к 

т 

п

л

а

н 

ф

а

к 

т 

п

л

а

н 

ф

а

к 

т 

п

л

а

н 

ф

а

к 

т 

п

л

а

н 

ф

а

к 

т 

п

л

а

н 

ф

а

к 

т 

ПЛАН ФАКТ 

Пошук наукової 

літератури у 

бібліотеці з питань 

професійного 

саморозвитку 

майбутнього 

майстра в\н 

              

Работа з Інтернет- 

ресурсами з проблем 

професійного 

саморозвитку 

майбутнього 

майстра в\н 

              

Самодіагностика, 

самооцінка 

сформованих 

компетентностей у 

теорії і практиці 

професійного 

саморозвитку 

 

              

Методична робота 

(складання робочих 

програм, планів 

занять, конспектів 

лекцій, тематичних 

тестів, різнорівневих 

завдань) 
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Відвідування 

відкритих занять, 

майстер-класів, 

конференцій, участь 

у виховних заходах 

              

Участь у роботі 

майстерень, технічна 

творчість 

              

Підготовка та 

презентація творчих 

проектів із 

професійного 

самовдосконалення 

              

Робота над 

самозмінами 

(розвиток 

особистісних та 

професійних рис, 

підвищення 

загальнокультурного 

розвитку (екскурсії, 

відвідування театру, 

Самовиховна  робота 
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  Додаток Е-1 

                    

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації 

17. Бєлікова, Ю. (2013). Наукова категорія «професійний саморозвиток»: 

аспекти аналізу в історичній ретроспективі. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць: Педагогічні науки, 3 (21), 15-19. 

18. Бєлікова, Ю. (2014). Самостійна робота студента як складова професійного 

саморозвитку майбутнього фахівця. Наукові праці Донецького національного технічного 

університету. Педагогіка, психологія і соціологія,1(15), 12-15. 

19. Бєлікова, Ю. (2014). Професійний саморозвиток майбутнього майстра 

виробничого навчання: стан забезпечення, структура, стратегія і технології. 

Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць, 11(24), 9-18. 

20. Бєлікова, Ю. (2015). Розкриття можливостей навчального курсу «Основи 

професійного саморозвитку» для забезпечення професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання. Актуальні питання гуманітарних наук:Міжвузовський 

збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка,12, 237-241. 

21. Бєлікова, Ю. (2017). Особливості педагогічного експерименту щодо 

реалізації проекту стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання.Sciencerise:Pedagogical education, 10 (18), 23-28. 

22. Бєлікова, Ю. (2017). Результати реалізації проекту стимулювання 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. 

Професійна освіта: проблеми і перспективи,13, 54-60. 

Наукові праці апробаційного характеру 

23. Бєлікова, Ю. (2007). Гуманизация как основной фактор организации 

учебного процесса. Шляхи впровадження інноваційних технологій у підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців ПТО: IV Міжнародна 
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науково-практична конференція, Донецьк, 27-28 листопада, (Ч. 2, с. 27-32). 

Донецьк: ДІПО ІПП. 

24. Бєлікова, Ю. (2009) Типологія послуг професійної вищої освіти. 

Формування професіоналізму майбутнього фахівця в галузі економіки: 

методологія, теорія, досвід, проблеми: Всеукраїнська науково-практична 

конференція, Луганськ, 14 квітня, (с. 83-88). Луганськ: Шико.  

25. Бєлікова, Ю. (2012). Проблемы качества образовательной услуги. 

Теорія і практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі: 

Міжнародна науково-практична конференція вчених, студентів, практикантів, 

Донецьк, 11 квітня, (с. 316-320). Донецьк: Норд-Прес.  

26. Бєлікова, Ю. (2014). Цілісність педагогічного забезпечення 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. В 

Л.М. Ващенко (Ред.). Управління інноваційним розвитком загальної середньої 

освіти в умовах соціально-економічних реформ: Всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною участю, Чернівці, 31 січня, (с. 125-127). 

Чернівці: Наші книги. 

27. Бєлікова, Ю. (2014). Аспекты формирования профессиональной 

компетентности мастеров производственного обучения в современном 

образовательном учебном заведении – Донецкий индустриально-педагогический 

техникум. Конструктивное обучение в образовательной системе школа – вуз: 

Проблемы и решения: Международная научно-практическая конференция, 

Новосибирск, 15 ноября, (с. 39-43). Новосибирск: Немо-Пресс. 

28. Бєлікова, Ю. (2014). Концепція педагогічного забезпечення 

професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання. 35 років 

на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців: історія, 

сучасність, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція, , 5-6 

лютого, (с. 26-28). Донецьк: ДВНЗ «УМО». 

29. Бєлікова, Ю. (2014). Самостійна робота студента як складова 

професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Організація самостійної 

роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір: 
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Міжнародна науково-практична конференція, Донецьк, 10-11 квітня, (с. 13-14). 

Донецьк: Азовя.  

30. Бєлікова, Ю. (2014). Цілісний підхід до визначення професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. В В.В. Олійник (Ред.). 

Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку: Всеукраїнська 

науково-практична конференція, Донецьк, 14-15 травня, (с. 35-37). Донецьк: ІПО 

ІПП. 

31. Бєлікова, Ю. (2015). Цілісність педагогічного забезпечення 

професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання як 

філософська та психолого-педагогічна проблема. Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи: Міжнародна науково-практична 

конференція, Запоріжжя, 20-27 квітня. URL: 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip20.html 

32. Бєлікова, Ю. (2017). Модель системи педагогічного стимулювання 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання. 

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: III-я 

міжнародна науково-практична конференція, Харків, 7-8 червня, (с. 167-173). 

Харків: ХНЕУ. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

17. Бєлікова, Ю. (2017). Компетентнісний підхід як основа проектування 

системи професійного саморозвитку студентів інженерно-педагогічних 

спеціальностей технікумів. Альманах науки: Педагогічні науки, 2, 14-17. 

 

 

 

 

 

 

                             

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip20.html
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 Додаток Е-2 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня 

 «Шляхи впровадження інноваційних технологій у підготовку, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації фахівців ПТО» (Донецьк, 2007); 

 «Практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі» (Донецьк, 

2012), «Конструктивное обучение в образовательной системе школа – вуз. 

Проблемы и решения» (Новосибірськ, 2014); 

 «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості 

освіти: особистісний вимір» (Донецьк, 2014); 

 «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, 

2015); 

 «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця» (Харків, 

2017). 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня 

 «Формування професіоналізму майбутнього фахівця в галузі економіки: 

методологія, теорія, досвід, проблеми» (Луганськ, 2009); 

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» 

(Запоріжжя, 2013); 

  «Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку» (Донецьк, 

2014), «35 років на шляху удосконалення професійної компетентності 

фахівців: історія, сучасність, перспективи» (Донецьк, 2014); 

  «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах 

соціально-економічних реформ» (Чернівці, 2014); 

  «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» 

(Дрогобич, 2015),  

 «Наука та інновації» (Київ, 2017).  



269 
 

 
 



270 
 

 
 



271 
 

 
 

 



272 
 

 
 

 

Додаток  Ж 
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