




ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У сучасному динамічному світі проблема 

саморозвитку особистості стає дедалі більш актуальною, адже саме завдяки 

саморозвитку особистість досягає повної гармонії з собою, стає незалежною 

від умовностей соціуму, вчиться поважати, приймати себе, опановувати 

внутрішню свободу та легко адаптуватися до змінних умов. Окрім того, 

саморозвиток сприяє самореалізації в професійній та особистісній сферах 

життя людини. Особливого значення це явище набуває для вчителів, 

особистісний потенціал яких має відповідати потребам і вимогам суспільства. 

В умовах упровадження Концепції «Нова українська школа», що 

передбачає перетворення школи на середовище соціальної рівності, 

згуртованості, різнобічного розвитку, соціалізації особистості, партнерства, 

сучасний учитель оволодіває компетентностями (підприємницькою, 

професійно-педагогічною, соціально-громадянською, загальнокультурною, 

мовно-комунікативною, психолого-фасилітативною, інформаційно-

цифровою), які дають змогу якісно опанувати роль наставника, консультанта, 

тренера, тьютора, коуча, фасилітатора, ментора тощо. Взявши 

відповідальність за особистісне становлення учнівської молоді, вчителі 

закладають фундамент свідомості, уміння орієнтуватися в навколишній 

дійсності, формують світогляд вихованців. Таким чином, процес професійної 

підготовки та самовдосконалення вчителів має передбачати не лише 

опанування фахових компетентностей, а й оволодіння здатністю до 

особистісного саморозвитку. Лише та особистість, яка постійно прагне до 

самовдосконалення, може стати зразком для інших і повноцінно сприяти 

розвитку особистості підростаючого покоління.  

Аналіз наукових досліджень засвідчує значну кількість праць, які 

присвячені проблемі саморозвитку особистості загалом (О. Адевале, І. Бех, 

О. Власова, С. Максименко, С. Мерзлякова, Д. Мідор, В. Рибалка, 

Т. Титаренко, В. Татенко, Е. Помиткін, Р. Фрагер та ін.) і вчителів у процесі 

їхнього професійного становлення зокрема (О. Бондарчук, О. Власова, 

Н. Волянюк, О. Ігнатович, Л. Карамушка, Н. Павлик, В. Панок, В. Семиченко, 

З. Становських, Г. Татаурова-Осика та ін.). Дослідники зосереджують увагу на 

етапах, кризах, проблемах саморозвитку під час професійного становлення. 

Особливості неперервної педагогічної освіти вивчали такі науковці, як 

О. Захар, Т. Левченко, Л. Лук’янова, О. Радзімовська, Л. Сігаєва та ін. Процес 

самовдосконалення вчителів в умовах неформальної освіти став предметом 

дослідження вчених: О. Аніщенка, В. Бахрушина, Д. Лівінгстона, 

Л. Лук’янової, Д. Мезірова, Н. Павлик, Т. Ткач, Н. Трамбовецької, 

С. Яблокова та ін., а чинники саморозвитку особистості – І. Беха, 

О. Бондарчук, Н. Володарської, В. Ільчука, С. Кузікової, С. Паршук та ін. 

Водночас проблема активізації особистісного саморозвитку вчителя в 

умовах неформальної освіти раніше не виступала предметом спеціального 

дослідження.  
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Отже, актуальність і недостатня розробленість проблеми зумовили вибір 

теми дисертаційного дослідження «Психологічні особливості активізації 

особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти».  

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

Дослідження виконано в рамках комплексних науково-дослідних тем кафедри 

психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Формування 

психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі 

післядипломної педагогічної освіти» (державний реєстраційний 

№ 0109U002235, 2009–2011 рр.), «Психологічна підготовка керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах змін» (державний реєстраційний 

№ 0112U000700, 2012–2014 рр.) та «Психологічні чинники суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх організацій, державний реєстраційний 

№ 0117U006772, 2017–2020 рр.). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 9 від 16 грудня 

2009 р.), Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних 

і психологічних наук України Національної академії педагогічних наук України 

(протокол № 1 від 23 лютого 2010 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

дослідити психологічні особливості активізації особистісного саморозвитку 

вчителя в умовах неформальної освіти. 

Згідно з поставленою метою було визначено основні завдання 

дослідження: 

1) обґрунтувати теоретико-методологічні основи дослідження проблеми 

особистісного саморозвитку вчителів загалом і його активізації в умовах 

неформальної освіти зокрема; 

2) визначити сутність, компоненти, критерії та показники особистісного 

саморозвитку вчителя; 

3) дослідити стан (тенденції та особливості) особистісного саморозвитку 

вчителя; 

4) розробити та апробувати модель й програму активізації особистісного 

саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти. 

Об’єкт дослідження – особистісний саморозвиток вчителя. 

Предмет дослідження – процес активізації особистісного саморозвитку 

вчителя в умовах неформальної освіти 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано 

комплекс теоретичних і експериментальних методів: 

− теоретичні методи: теоретичний аналіз, індукція, абстрагування, 

узагальнення, систематизація, моделювання, що застосовувалися для визначення 

теоретико-методологічних основ активізації особистісного саморозвитку 

вчителя в умовах неформальної освіти; 

− емпіричні методи: спостереження за процесом особистісного 

саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти; психодіагностичні методи, 

які використовувалися для дослідження рівнів та особливостей активізації 

особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти. Для 
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дослідження структурних компонентів особистісного саморозвитку вчителя 

застосовувалися такі методики: вивчення когнітивно-рефлексивного 

компонента – методика «Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії» (автор – 

М. Фетіскін), методика «Діагностика рівня парціальної готовності до 

професійно-педагогічного саморозвитку» (автор – Є. Рогов), «Методика 

визначення рефлексивності» (автор – А. Карпов); визначення ціннісно-

мотиваційного компонента – «Методика діагностики реалізації потребу у 

саморозвитку» (автор – В. Козлов), тест «Визначення рівня самоактуалізації 

особистості» (автор – Л. Мацко), «Шкала первинних актуальних здібностей 

Вісбаденського опитувальника до методу позитивної психотерапії та сімейної 

психотерапії (WIPPF)» (автор – Н. Пезешкіан, адаптація – С. Зелинська); 

дослідження операційно-діяльнісного компонента – методика «Готовність до 

професійно-педагогічного саморозвитку» (автор – Є. Рогов), «Шкала вторинних 

актуальних здібностей Вісбаденського опитувальника до методу позитивної 

психотерапії та сімейної психотерапії (WIPPF)» (автор – Н. Пезешкіан, 

адаптація – С. Зелинська); 

− констатувальний і формувальний етапи емпіричного дослідження; 

− методи математичної обробки даних (кореляційний, дисперсійний, 

факторний і кластерний аналіз) із подальшою якісною їх інтерпретацією та 

змістовим узагальненням. 

Статистична обробка даних і графічна презентація результатів 

здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SPSS (версія 23.0). 

База дослідження. Центральний Інститут післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Енергодарська загальноосвітня школа І–

ІІІ ступенів № 2, ТОВ «Київський центр позитивної психотерапії «Позитум», 

ТОВ «Центр тренінгів «Нью піпл». Загальний обсяг вибірки становить 257 осіб – 

учителів, які навчалися або працювали в зазначених закладах.  

На першому етапі (2011–2014 рр.) було проведено теоретичний аналіз 

проблеми дослідження, визначено стан розробки проблеми та теоретично 

обґрунтовано зміст, компоненти, критерії та показники особистісного 

саморозвитку вчителів. 

На другому етапі (2015–2017 рр.) здійснено розробку програми 

експерименту, підібрано інструментарій для визначення рівнів і особливостей 

особистісного саморозвитку вчителів, визначено специфіку неформальної освіти 

й умов особистісного саморозвитку вчителів. 

На третьому етапі (2018 р. – перша половина 2020 р.) проведено 

констатувальний і формувальний експерименти, здійснено порівняльний аналіз 

ефективності розробленої в дослідженні моделі та програми активізації 

особистісного саморозвитку вчителів, а також зроблено підсумкове 

узагальнення одержаних результатів. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, 

що: вперше: 

− розроблено модель активізації особистісного саморозвитку в умовах 

неформальної освіти, у контексті якої було виокремлено цільовий, 

концептуальний, змістовий, організаційний, результативний блоки; 
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− уточнено та конкретизовано можливості транскультурального 

підходу в особистісному саморозвитку вчителів в умовах неформальної освіти; 

− теоретично обґрунтовано й апробовано модель і програму активізації 

особистісного саморозвитку вчителя на засадах транскультурального підходу в 

умовах неформальної освіти; 

розширено та доповнено уявлення про: методи й прийоми оцінки, 

розкриття ресурсів особистості; психологічні проблеми та перспективи 

неформальної освіти; 

набули подальшого розвитку й узагальнення знання щодо сутності, 

структури, особливостей і чинників особистісного саморозвитку вчителів. 

Практична значущість одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що виокремлені психологічні особливості активізації особистісного 

саморозвитку вчителів, апробований пакет діагностичних методик дослідження 

визначеного явища та розроблена програма можуть бути використані 

викладачами закладів вищої освіти (зокрема післядипломної) для підвищення 

якості професійної підготовки вчителів, їх професійно-особистісного розвитку 

як в умовах післядипломної освіти, так і в умовах неформальної освіти. 

Розроблений та апробований у дослідженні методичний інструментарій може 

стати складовою моніторингу особистісного саморозвитку вчителів. Головні 

положення, отримані результати та висновки дослідження можуть бути 

застосовані в освітньому процесі закладів вищої освіти під час викладання 

дисциплін «Загальна психологія», «Педагогічна та вікова психологія», 

«Психологія особистості», а також в організації психологічного супроводу 

вчителя в діяльності практичних психологів системи освіти тощо.  

Впровадження результатів дослідження. Основні складові дослідження, 

навчально-методичні, методичні матеріали апробовано й упроваджено в 

діяльність Енергодарської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 (довідка 

№ 73/04-05 від 05.02.2018 р.), ТОВ «Київський центр позитивної психотерапії 

«Позитум» (довідка № 8/04-02/18 від 04.02.2018 р.), ТОВ «Центр тренінгів «Нью 

піпл» (довідка № 8/04-02/18 від 04.02.2018 р.), Центральний інститут 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (довідка № 19-

03/61 від 12.03.2020 р.). 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні 

результати дослідження були представлені на науково-практичних 

конференціях, зокрема міжнародних: «Психологічні проблеми становлення 

фахівців в умовах соціальних трансформацій» (Київ, 2009 р.), «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти» (Київ, 2012 р.), «VІ Всесвітній 

конгрес з позитивної психотерапії» (Анталія, Туреччина, 2014 р.), «Суспільство 

і психотерапія – в пошуках злагоди, спільних цінностей та ідентичності» 

(Ужгород, 2015 р.), «Життя, конфлікти і любов в транскультуральному світі» 

(Одеса, 2017 р.), «VІІ Всесвітній конгрес з позитивної та транскультуральної 

психотерапії» (Кемер, Туреччина, 2019 р.), «Актуальні проблеми психології 

стрес-менеджменту» (Черкаси, 2019 р.); всеукраїнських: «Психотерапія – наука, 

мистецтво, ремесло» (Львів, 2007 р.), «Психотерапія, суспільство, влада, право» 
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(Полтава, 2009 р.), «Психотерапевтичний простір в Україні: розширення та 

консолідація» (Черкаси, 2010 р.), «Фестиваль психологічних методик» (Київ, 

2019 р.); семінарах-тренінгах: «ХІІ Інтернаціональний тренінг-семінар 

всесвітньої асоціації позитивної і транскультуральної психотерапії» (Вісбаден, 

Німеччина, 2012, р.), «ХVІІ–ХVІІІ Інтернаціональний тренінг-семінар 

всесвітньої асоціації позитивної і транскультуральної психотерапії» (Вісбаден, 

Німеччина, 2016–2017 рр.), «Позитивна та транскультуральна психотерапія» 

(Вісбаден, Німеччина, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 15 публікаціях, з-поміж 

яких: 9 статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі – 4 у виданнях 

України, що входять до наукометричних баз даних); 6 публікацій у збірниках 

матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 

українською, англійською, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 298 сторінок, обсяг основного тексту – 186 сторінок. 

12 сторінок – анотації. Список використаних джерел містить 408 найменувань, з 

них 24 англійською мовою. Дисертація містить 19 таблиць, 2 рисунки, 3 додатки, 

розміщені на 35 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Вступ містить обґрунтування актуальності проблеми дослідження та 

обраного напряму дисертаційної роботи, розкриває її об’єкт, предмет, основну 

мету, завдання, методологічні, методичні підходи. Викладено наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення роботи. Наведено відомості про апробацію 

результатів дослідження та публікації за темою дисертації. 

У першому розділі роботи «Теоретико-методологічні основи 

дослідження проблеми особистісного саморозвитку вчителя та його 

активізації в умовах неформальної освіти» викладено теоретико-

методологічні засади дослідження проблеми особистісного саморозвитку 

вчителя в умовах неформальної освіти, визначено структуру особистісного 

саморозвитку вчителя, висвітлено проблеми особистісного саморозвитку 

вчителів у процесі підвищення кваліфікації. 

Згідно з результатами теоретичного аналізу літератури було виокремлено 

основні наукові підходи до дослідження проблеми особистісного саморозвитку: 

психоаналітичний (А. Адлер, З. Фрейд, К. Юнг та ін.); гуманістичний 

(А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт та ін.); когнітивний (Д. Брунер, Ж. Піаже та 

ін.); біхевіористичний (Д. Уотсон, Е. Торндайк та ін.); діяльнісний 

(Л. Виготський, А. Леонтьєв, О. Ігнатович та ін.); акмеологічний (О. Власова, 

А. Деркач, Н. Кузьміна, В. Панок та ін.); аксіологічний (В. Знаков, З. Карпенко 

та ін.); гуманістично-ціннісний (Г. Балл, О. Бондарчук, Л. Карамушка та ін.); 

особистісно-орієнтований (І. Бех, Г. Костюк, Е. Помиткін, В. Рибалка та ін.); 

генетико-моделювальний (С. Максименко та ін.); суб’єктний (К. Абульханова-

Славська, С. Кузікова та ін.); суб’єктно-вчинковий (В. Татенко, В. Шульга та 

ін.); ймовірнісний (О. Мерзлякова, В. Налімова та ін.); синергетичний 
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(Л. Куликова, Г. Хакен та ін.); суб’єктно-діяльнісний (В. Гриньова, Є. Іваєв та 

ін.); екофасилітативний (П. Лушин та ін.); транскультуральний (І. Кириллов, 

Н. Пезешкіан та ін.). 

Показано, що науковці характеризують особистісний саморозвиток як: 

1) спрямованість вроджених, несвідомих схильностей до пристосування 

(А. Адлер, З. Фрейд, К. Юнг та ін.); 2) можливість до самоактуалізації, що 

ґрунтується на вірі в процвітання людини за умови вільного вибору напрямку 

руху (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт та ін.); 3) формування знань як 

результату пізнавальної діяльності, вивчаючи внутрішню організацію 

психічних процесів (Д. Брунер, Ж. Піаже та ін.); 4) розкриття особистісних 

змін, що виникають під час переходу особистості до нової ідентичності 

(П. Лушин та ін.); 5) цілеспрямоване навчанням, управління поведінкою 

особистості за допомогою зовнішніх стимулів (Д. Уотсон, Е. Торндайк та ін.); 

6) діяльність, що передбачає створення нової характеристики у свідомості, 

відносинах, поведінці відповідно до соціальних умов (Л. Виготський, 

О. Ігнатович, О. Леонтьєв та ін.); 7) унікальна біосоціальна сила людини – 

нужда (С. Максименко та ін.); 8) здатність бути суб’єктом власного життя, 

спрямовувати діяльність у предмет практичного перетворення 

(К. Абульханова-Славська, С. Кузікова та ін.); 9) вчинкова активність, що 

виконує функцію пускового механізму досягнення суб’єктності (В. Татенко, 

В. Шульга та ін.); 10) процес наростання складності та впорядкованості 

відкритих, неврівноважених систем особистісних характеристик (Л. Куликова, 

Г. Хакен та ін.); 11) здатність людини бути справжнім суб’єктом свого життя, 

перетворювати власну життєдіяльність на предмет практичного перетворення 

(В. Гриньова, Є. Іваєв та ін.); 12) тенденція до саморозкриття, творчого 

потенціалу, процес самовдосконалення задля успішної самореалізації, 

самозбагачення, самоздійснення (О. Власова, А. Деркач, Н. Кузьміна, В. Панок 

та ін.); 13) процес розкриття найважливіших цінностей особистості (В. Знаков, 

З. Карпенко та ін.); 14) процес саморуху, що формується під впливом зовнішніх 

і внутрішніх умов (І. Бех, Г. Костюк, Е. Помиткін, В. Рибалка та ін.); 15) процес 

підготовки на засадах партнерства, усвідомлення ціннісного ставлення до 

дійсності (Г. Балл, О. Бондарчук, Л. Карамушка та ін.); процес спонтанного 

змінювання складної динамічної системи, який є малопередбачуваним, 

незворотнім (О. Мерзлякова, В. Налімова та ін.); 16) розкриття закладеного 

внутрішнього потенціалу людини через самопізнання, самовираження  

(І. Кириллов, Н. Пезешкіан та ін.). 

Констатовано, що в межах цього дослідження особистісний саморозвиток 

вчителя доцільно вивчати з позиції транскультурального підходу (І. Кириллов, 

Н. Пезешкіан та ін.) як такого, що поєднав у собі психоаналітичні, когнітивні, 

біхевіористичні, гуманістичні, діяльнісні елементи розвитку особистості та дає 

змогу розглядати зазначений процес комплексно, фокусуючи увагу на 

індивідуально-біологічних, психосоціальних і духовних аспектах саморозвитку 

людини.  

З’ясовано, що саморозвиток особистості вчителя зумовлений 
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особливостями педагогічної праці, зокрема її поліфункціональністю, 

варіативністю, одночасним перебуванням у декількох «вимірах», 

інтегративністю, зорієнтованістю на постійне пізнання (О. Бондарчук, 

Н. Кузьміна, С. Максименко, А. Маркова, Г. Мешко, М. Савчин, В. Семиченко, 

А. Смолюк, Н. Чепелєва та ін. Окрім того, уточнено специфіку особистісного 

саморозвитку вчителя як процесу розкриття внутрішнього потенціалу педагога 

з метою вдосконалення особистісних характеристик задля зростання та 

ефективного виконання професійної діяльності. 

Виокремлено ціннісно-мотиваційний, когнітивно-рефлексивний і 

операційно-діяльнісний компоненти особистісного саморозвитку вчителів, 

критерії та показники їхнього розвитку. Критерієм ціннісно-мотиваційного 

компонента є «ціннісне ставлення до особистісного саморозвитку», а 

показниками – цінність саморозвитку, прагнення до самоактуалізації, мотивація 

професійного й особистісного зростання, первинні актуальні здібності. 

Критерієм когнітивно-рефлексивного компонента було обрано «саморозуміння і 

рефлексивність», а показниками: рівень загальних і спеціальних знань із питань 

особистісного саморозвитку, онтогенетичну рефлексію, здатність до 

саморозуміння. Критерієм операційно-діяльнісного компонента стала «здатність 

до саморозвитку», а показниками – здатність до самореалізації, відповідні 

загальноорганізаційні вміння, комунікативні здібності, вторинні актуальні 

здібності тощо. 

Показано, що неформальна освіта є важливою складовою освіти дорослих, 

їх неперервного навчання, професійного й особистісного розвитку впродовж 

життя (Л. Лук’янова, Н. Ничкало, М. Ноулз, Т. Сорочан, С. Сисоєва та ін.). 

Встановлено, що неформальна освіта не лише сприяє адаптуванню особистості 

фахівця до постійно змінюваних умов, а й сприяє трансформації мислення 

особистості за допомогою критичної рефлексії, самопізнання як передумов 

автономії в самокерованому навчанні (Дж. Мезіров, Е. Тейлор та ін.), зумовлює 

активізацію особистісного розвитку як процесу актуалізації для вчителів 

проблеми саморозвитку, усвідомлення ними власних інтересів, потреб, 

оволодіння теоретичними та практичними знаннями, уміннями, навичками 

відповідних особистісних змін на основі розуміння й прийняття цінності та 

унікальності кожної людини й самої себе як особистості (А. Какарова, 

С. Кузікова та ін.). 

Виокремлено особливості неформальної освіти (Л. Лук’янова, Н. Павлик 

та ін.): добровільність, наявність сприятливого психологічного середовища, 

відповідність потребам учасників, спрямованість на роботу з різними 

категоріями людей, надання психологічного захисту, нефіксованість часових 

меж, застосування різноманітних форм і методів навчання, відсутність 

адміністрування, практико зорієнтованість, цілеспрямованість діяльності 

учасників, варіативність програм і термінів навчання, відсутність оцінювання 

тощо. 

Визначені теоретико-методологічні засади активізації особистісного 

розвитку вчителів в умовах неформальної освіти було покладено в основу 

емпіричного дослідження. 



 8 

У другому розділі «Емпіричне дослідження особливостей особистісного 

саморозвитку вчителя» обґрунтовано вибір діагностичного інструментарію для 

виявлення рівнів і особливостей особистісного саморозвитку вчителя. Наведено 

результати дослідження рівнів особистісного саморозвитку вчителів і його 

структурних компонентів, а також гендерно-вікових та організаційно-

професійних (стаж педагогічної діяльності, профіль спеціальності) особливостей 

особистісного саморозвитку досліджуваних. 

У констатувальному етапі експерименту взяли участь 257 вчителів, з них 

72,8 % жінок і 27,2 % чоловіків. За результатами дослідження особливостей 

особистісного саморозвитку вчителів і його структурних компонентів було 

визначено їх недостатній рівень для переважної частини респондентів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл досліджуваних учителів за рівнями 

особистісного саморозвитку 
 

№ 
Критерії, складові особистісного 

саморозвитку вчителя 

Рівні (кількість досліджуваних у %) 

високий середній низький 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

1 Цінність саморозвитку 11,3 62,6 26,1 

2 Прагнення до самоактуалізації 5,8 58,0 36,2 

3 Мотивація професійного й 
особистісного зростання 

5,8 57,2 37,0 

4 Первинні актуальні здібності 6,2 64,6 29,2 

Загальний рівень ціннісно-мотиваційного 
компонента 7,3 60,6 32,1 

Когнітивно-рефлексивний компонент 

5 Онтогенетична рефлексія  8,2 65,0 26,8 

6 Рівні загальних і спеціальних знань 
із питань саморозвитку особистості 

3,1 44,4 52,2 

7 Здатність до саморозуміння 6,2 37,0 56,8 

Загальний рівень когнітивно-
рефлексивного компонента 5,8 48,8 45,4 

Операційно-діяльнісний компонент 

8 Здатність до самореалізації 7,0 42,8 50,2 

9 Загальноорганізаційні вміння 8,6 42,8 48,6 

10 Комунікативні здібності 5,4 44,4 50,2 

11 Вторинні актуальні здібності 2,3 66,1 31,5 

Загальний рівень операційно-
діяльнісного компонента 5,8 49,1 45,1 

Загальний рівень особистісного 
саморозвитку  6,3 52,8 40,9 
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Із таблиці 1 випливає, що значна кількість вчителів має низький (32,1 %) і 

середній (60,6 %) рівні ціннісно-мотиваційного компонента особистісного 

саморозвитку і, відповідно, недостатній рівень ціннісного ставлення до 

саморозвитку й самоактуалізації. 

Більшості респондентів властиві низький (45,4 %) і середній (48,8 %) рівні 

когнітивно-рефлексивного компонента особистісного саморозвитку і лише 

5,8 % – високий. Отже, лише незначну кількість досліджуваних можна 

характеризувати як таких, що схильні до саморозуміння сутнісних сил свого 

особистісного саморозвитку.  

Таку саму тенденцію було виявлено і щодо операційно-діяльнісного 

компоненту особистісного саморозвитку вчителів, високий рівень якого був 

характерний лише для 5,8 % респондентів, тоді як для майже половини – 

середній (49,1 %) і низьким 45,1 % рівні. Як наслідок, йдеться про нездатність 

значної частини вчителів повною мірою реалізувати вміння, навички 

саморозвитку, самореалізації, саморозкриття тощо. 

За результатами узагальнення рівнів компонентів особистісного 

саморозвитку вчителів було розподілено на три групи з високим, середнім і 

низьким рівнями особистісного саморозвитку загалом. До групи з високим 

рівнем особистісного саморозвитку зараховано вчителів (6,3 %), які 

усвідомлюють, приймають попередній досвід, творять власне життя, мають 

розвинену рефлексивність, активно реалізують свої потреби в саморозвитку, 

приймають реальність, поважають себе, інших, самостійні, володіють здатністю 

до самоспостереження, самоорганізації, самоконтролю, вміють вирішувати 

конфлікти. Групу вчителів із середнім рівнем особистісного саморозвитку 

становили респонденти (52,8 %), потреба яких у саморозвитку сформована 

недостатньо. Вони подекуди формують власні судження про життя за допомогою 

інших, не вирізняються достатньою самостійністю, недосконало вміють 

аналізувати власну діяльність, не завжди схильні до самоорганізації. До групи з 

низьким рівнем особистісного саморозвитку увійшли вчителі (40,9 %), потребу 

яких у саморозвитку призупинено. Вони не здійснюють аналіз минулого досвіду, 

залежні від соціального середовища, не володіють навичками самоорганізації, не 

вміють вирішувати конфлікти та будувати конструктивну взаємодію з довкіллям. 

За результатами факторного та кластерного аналізів первинних і 

вторинних актуальних здібностей освітян було визначено сім типів учителів за 

розвитком особистісних актуальних здібностей: 1) «традиціоналісти» (23,0 %) – 

вони підтримують традиції роду, суспільства, однак у них недостатньо розвинена 

емоційна сфера, їм бракує почуття любові, вони рідко мають надію на 

покращення ситуації в майбутньому; 2) «байдужі» (21,8 %) – їм подекуди бракує 

обов’язковості, чесності у відносинах з іншими, вони не завжди пунктуальні, 

рідко справедливі до інших, майже не прислухаються до їхньої думки; 

3) «гуманісти» (8,2 %) – вони мають надію на краще майбутнє, мають широке 

оточення, з представниками якого підтримують постійні контакти, старанно 

виконують професійну діяльність, але мало уваги приділяють власному 

здоров’ю, внутрішньому світу, питанням встановлення партнерських 

взаємовідносин; 4) «прагматики» (13,6 %) – вони є цілеспрямованими, 
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спроможними очікувати від інших найкращих проявів поведінки, однак не готові 

підтримувати з ними близькі взаємини, не завжди вирізняються старанністю в 

професійній діяльності, досягненнях; 5) «лідери» (5,8 %) – вони спрямовані на 

досягнення життєвих цілей, здатні успішно взаємодіяти як із близьким 

оточенням, так і з соціумом в цілому, однак, часто не спроможні на довгострокові 

емоційні зв’язки, замало уваги приділяють власному здоров’ю; 6) «трудівники» 

(19,5 %) – для них характерними є обов’язковість, охайність, чесність, 

ощадливість, справедливість, пунктуальність, слухняність, однак вони не є 

носіями традицій, не завжди готові їх пропагувати; 7) «колективісти» (8,2 %) – 

вони вирізняються надією на краще майбутнє, контактністю та бажанням 

спілкуватися з різними членами соціуму, ввічливістю, ніжністю до інших, 

здатністю проявляти старанність у професійній діяльності, досягненнях, 

готовністю підтримувати та пропагувати традиції, здатністю приймати себе та 

інших, умінням встановлювати партнерські взаємовідносини.  

Кожний із визначених типів учителів за розвитком особистісних 

актуальних здібностей має певні переваги чи недоліки, що, з одного боку, 

зумовлює дисбаланс особистісної сфери, а з іншого – дає змогу виокремити ті 

аспекти в особистісному саморозвитку вчителів, які потребують особливої 

уваги. 

Виявлено гендерно-вікові й організаційно-професійні особливості 

особистісного саморозвитку вчителів. Щодо гендерно-вікових особливостей 

визначено, що вчителі чоловічої статі більше зорієнтовані на особистісний 

саморозвиток, аніж жіночої, причому з віком така здатність проявляється менше 

(р < 0,05). Ці дані підтверджують позицію низки науковців (К. Гавриловська, 

П. Климчук, В. Коваленко, Ю. Фоменко та ін.), які зазначають, що вчителі-

чоловіки в порівнянні з учителями-жінками мають більш позитивну «Я-

концепцію», незалежність від оцінок оточуючих, готові до саморозкриття 

потенцій у сучасному соціумі, мають широкі можливості для реалізації свого 

внутрішнього потенціалу. Натомість, можливості самореалізації жінок 

залишаються й досі обмеженими, адже попри розширення свобод для жінок у 

сучасному суспільстві, переваги в кар’єрному й особистісному саморозвитку 

мають чоловіки.  

Щодо організаційно-професійних особливостей особистісного 

саморозвитку вчителів було встановлено, що вчителі природничо-

математичного профілю менш схильні до особистісного саморозвитку ніж 

суспільно-гуманітарного, особливо з великим стажем роботи (р < 0,05). 

Отримані результати узгоджуються з даними Г. Цвєткової, згідно з якими 

вчителі суспільно-гуманітарного профілю часто характеризуються 

конформістськими цінностями (вихованість, самоконтроль), намагаючись 

адаптуватися до змін задля відповідності найсучаснішим вимогам до 

професійної діяльності й особистості педагога, і, відповідно, є налаштованими 

на самоствердження, самовдосконалення, саморозвиток. Натомість учителі 

природничо-математичного профілю переважно характеризуються 

індивідуалістичними цінностями, орієнтуються на жорстко зафіксовані закони, 

закономірності, принципи та не вважають за потрібне пристосовуватися до 
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суспільних вимог і не часто схильні до самовираження, самовдосконалення та 

саморозвитку.  

Загалом результати констатувального етапу емпіричного дослідження 

засвідчили як недостатній рівень особистісного саморозвитку значної частини 

педагогів, так і доцільність спеціальної програми активізації особистісного 

саморозвитку вчителів та її апробації в умовах неформальної освіти. 

У третьому розділі «Психологічна програма активізації особистісного 

саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти» представлено мету, 

зміст, завдання формувального етапу експерименту, розроблено й 

схарактеризовано модель активізації особистісного саморозвитку вчителя в 

умовах неформальної освіти, обґрунтовано психологічні умови активізації 

особистісного саморозвитку вчителя, представлено й апробовано програму 

активізації особистісного саморозвитку вчителя та наведено дані щодо 

ефективності її впровадження. 

Формувальний експеримент тривав упродовж 2018–2019 років. 

Дослідженням було охоплено 87 вчителів, з-поміж яких: 42 педагоги становили 

експериментальну групу, 45 педагогів – контрольну групу, які були подібними 

за рівнями особистісного саморозвитку. 

Головною метою формувального експерименту передбачено активізацію 

особистісного саморозвитку вчителя як процесу розкриття його внутрішнього 

потенціалу в умовах неформальної освіти. Завданнями формувального 

експерименту були такі: 1) розробити модель активізації особистісного 

саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти; 2) обґрунтувати 

психологічні умови, засоби активізації особистісного саморозвитку вчителя в 

умовах неформальної освіти; 3) створити й апробувати авторську програму 

активізації особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти; 

4) визначити ефективність програми активізації особистісного саморозвитку 

вчителя в умовах неформальної освіти. 

Відповідно до завдань формувального експерименту було розроблено 

модель активізації особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної 

освіти, що містить цільовий, концептуальний, змістовий і результативний блоки 

(рис. 1).  

Цільовий блок відображає мету та завдання щодо активізації особистісного 

саморозвитку вчителя. Головною метою процесу активізації досліджуваного 

явища є підвищення рівня особистісного саморозвитку вчителя. До важливих 

завдань активізації доцільно зарахувати: ознайомлення з сутністю, специфікою 

особистісного саморозвитку, формування знань про способи його застосування 

на практиці; розвиток позитивної мотиваційно-ціннісної системи до 

особистісного саморозвитку; формування особистісних якостей, умінь, навичок 

для здійснення успішного особистісного саморозвитку. 

Основою концептуального блоку моделі активізації є методологічні 

підходи, які відповідають специфіці поставленої мети, принципи, що регулюють 

процес активізації особистісного саморозвитку вчителя, психологічні умови, за 

яких особистісний саморозвиток вчителя буде найефективнішим. Реалізація 

визначених завдань активізації ґрунтується на  
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Мета: активізація особистісного саморозвитку вчителя 

Завдання: ознайомлення із сутністю особистісного саморозвитку, формування 

знань про способи його застосування на практиці; розвиток позитивної мотивації 

особистісного саморозвитку; формування особистісних якостей, умінь, навичок для 

здійснення успішного особистісного саморозвитку 
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Методологічні підходи: системний, компетентнісний, особистісно-орієнтований, 

середовищний, інтегративний, гуманістичний, когнітивний, гуманістично-

ціннісний, акмеологічний, суб’єктний, діяльнісний, транскультуральний 

Принципи: гуманізації, індивідуалізації, диференціації, безперервності, 

наступності, науковості, систематичності, послідовності, активності, практико-

орієнтовані, наочності, свідомості, мотивованості діяльності, рефлексії діяльності, 

самостійності, інтеграції, варіативності, конфіденційності, об’єктивності, 

безпечності 

Психологічні умови: 1) урахування потреб учасників під час розробки, уніфікації, 

оптимізації програм саморозвитку; 2) удосконалення в педагогів активної життєвої 

стратегії та готовності до змін; 3) створення транскультурального простору для 

побудови індивідуальної траєкторії особистісного саморозвитку кожного учасника; 

4) функціонування в осередках неформальної освіти правила вибору оптимальних 

освітніх технологій особистісного саморозвитку вчителя 
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Компоненти особистісного саморозвитку вчителя: когнітивно-рефлексивний, 

ціннісно-мотиваційний, операційно-діяльнісний 

Програма активізації особистісного саморозвитку вчителя: три змістові модулі: 

Модуль 1 «Загальна характеристика особистісного саморозвитку вчителя», 

Модуль 2 «Психологічні умови особистісного саморозвитку вчителя», 

Модуль 3 «Психологічні засоби вдосконалення процесу особистісного 

саморозвитку вчителя», 15 занять, 60 год 

Форми: тренінг, консультація, «круглий стіл», самостійна робота 

Методи: метод вправ, «мозковий штурм», «навчаючи-вчуся», робота в парах, 

групах, метод кейсів, методи арттерапії, «порожній стілець», «велике коло», 

медитація, метод проєктів, балансна модель, п’ятикрокова модель, техніка 

метафори, актуальні здібності, позитивне тлумачення 
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Критерії: когнітивно-рефлексивний, ціннісно-мотиваційний, операційно-

діяльнісний 

Рівні розвитку: високий, середній, низький 

Результат процесу активізації: учитель із високим рівнем особистісного 

саморозвитку 

 

Рис. 1. Модель активізації особистісного саморозвитку вчителя  

в умовах неформальної освіти 

 

системному, компетентнісному, особистісно-орієнтованому, інтегративному, 

середовищному підходах. З-поміж головних наукових підходів щодо сутності, 

характеристики особистісного саморозвитку людини нами було виокремлено 

транскультуральний підхід (Н. Пезешкіан, Х. Пезешкіан, І. Кириллов та ін.), що 
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акцентує на культуральних аспектах виникнення уявлень особистості про об’єкт, 

подію, явище в різних культурах. В основу транскультурального підходу 

закладено ідею розвитку альтернативного мислення, розширення уявлень 

особистості про об’єкт за допомогою знайомства з уявленнями інших про цей 

об’єкт, вихід за межі одноосібних концепцій. Практичне застосування 

транскультурального підходу яскраво відображено в методі позитивної 

психотерапії, де позитивний характер означає відповідність із вихідним 

значенням, підтримку в усвідомленні сенсу проблеми, а також у розвитку 

здатності долати конфлікти, вчитися самозцілюватися. З урахуванням 

особливостей застосування транскультурального підходу було визначено 

психологічні умови активізації особистісного саморозвитку вчителя, за яких 

особистісний саморозвиток вчителя в умовах неформальної освіти буде 

найефективнішим: 1) врахування потреб учасників під час розробки, уніфікації, 

оптимізації програм саморозвитку; 2) удосконалення в педагогів активної 

життєвої стратегії та готовності до змін; 3) створення транскультурального 

простору для побудови індивідуальної траєкторії особистісного саморозвитку 

кожного учасника; 4) функціонування в осередках неформальної освіти правила 

вибору оптимальних освітніх технологій особистісного саморозвитку вчителя.  
Змістовий блок моделі активізації особистісного саморозвитку вчителя в 

умовах неформальної освіти розкриває зміст, структуру особистісного 
саморозвитку вчителя, авторську програму активізації досліджуваного феномена 
в педагогів, яка була втілена в програму спецкурсу «Основи особистісного 
саморозвитку педагога», що містить три змістові модулі: Модуль 1 «Загальна 
характеристика особистісного саморозвитку вчителя», Модуль 2 «Психологічні 
умови особистісного саморозвитку вчителя», Модуль 3 «Психологічні засоби 
вдосконалення процесу особистісного саморозвитку вчителя», а також 
реалізується через упровадження різноманітних методів, технік, форм навчання, 
розвитку, активізації (метод вправ, «мозковий штурм», «навчаючи-вчуся», 
робота в парах, групах, метод кейсів, методи арттерапії, «порожній стілець», 
«велике коло», медитація, метод проєктів, балансна модель, п’ятикрокова 
модель, техніка метафори, актуальні здібності, позитивне тлумачення, тренінг, 
консультація, «круглий стіл», самостійна робота тощо). Програма спецкурсу 
розрахована на два кредити (60 годин), з-поміж яких: 45 годин – аудиторні 
тренінгові заняття, 15 годин – самостійна робота. Мета спецкурсу полягає в 
створенні сприятливих умов для опанування вчителями основ особистісного 
саморозвитку, оволодіння прийомами самопізнання та техніками особистісного 
самовдосконалення.  

Результативний блок моделі активізації особистісного саморозвитку 
вчителя демонструє ефективність, динаміку рівнів особистісного саморозвитку 
вчителя за допомогою виокремлених критеріїв і показників, рівнів розвитку 
досліджуваного явища (високий, середній, низький) і досягнутих зрушень 
відповідно до поставленої мети. 

Порівняльний аналіз результатів діагностичних зрізів – до та після 
формувального експерименту в експериментальній групі зафіксував статистично 
значущі відмінності (р < 0,01), які відображають зниження кількості вчителів із 
низьким (із 33,3  % до 9,5  %) і середнім рівнями особистісного саморозвитку (із 
61,9  % до 59,5  %) та підвищення кількості учителів із високим (із 4,8  % до 
31,0  %) рівнем особистісного саморозвитку (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Порівняння результатів експериментальної та контрольної груп до і 

після формувального експерименту 

Рівні 

особистісного 

саморозвитку 

Експериментальна група Контрольна група 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

Низький 33,3* 9,5* 62,2 57,8 

Середній 61,9* 59,5* 35,6 40,0 

Високий 4,8* 31,0* 2,2 2,2 

* – р < 0,01 
 

Згідно з результатами першого та другого зрізів, стосовно контрольної 

групи констатовано незначну розбіжність між даними, яка не є статистично 

значущою та загалом не змінює ситуацію щодо активізації особистісного 

саморозвитку та його складових. 

Таким чином, реалізована в експериментальній групі психологічна 

програма сприяла активізації особистісного саморозвитку вчителів в умовах 

неформальної освіти. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування й експериментально 

вивчено психологічні особливості розвитку здатності вчителів до особистісного 

саморозвитку в умовах неформальної освіти, запропоновано модель і програму 

активізації такої здатності з урахуванням виявлених особливостей.  

1. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження 

проблеми особистісного саморозвитку вчителів загалом і його активізації в 

умовах неформальної освіти зокрема. У результаті теоретичного аналізу 

літератури виокремлено основні наукові підходи (психоаналітичний, 

гуманістичний, когнітивний, біхевіористичний, діяльнісний, суб’єктивний, 

синергетичний, акмеологічний, конгруентний, гуманістично-ціннісний, 

аксіологічний, трансферний, суб’єктно-діяльнісний, генетико-моделювальний, 

особистісно-орієнтований, імовірнісний, суб’єктно-вчинковий, 

транскультуральний) до вивчення проблеми особистісного саморозвитку. 

Визначено, що особистісний саморозвиток людини доцільно розглядати з 

позиції транскультурального підходу, згідно з яким досліджуване явище 

характеризується як процес розкриття внутрішнього потенціалу людини за 

допомогою самопізнання та самовираження як основи перетворення 

особистісних переконань і установок у позитивному напрямі. 

2. Визначено сутність, компоненти, критерії та показники 

особистісного саморозвитку вчителя. Виокремлено специфічні особливості 

педагогічної праці, які впливають на розвиток особистості вчителя 

(поліфункціональність, варіативність, перебування в декількох «вимірах» 

одночасно, інтегративність, багаторівнева взаємодія, постійне пізнання), що дало 
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змогу уточнити поняття «особистісний саморозвиток учителя» як процес 

розкриття внутрішнього потенціалу педагога з метою вдосконалення 

особистісних характеристик задля зростання й ефективного виконання 

професійної діяльності на засадах партнерства, творчості та толерантності. 

Схарактеризовано структуру особистісного саморозвитку вчителя, яка містить 

такі компоненти: 1) ціннісно-мотиваційний (критерій «ціннісне ставлення до 

особистісного саморозвитку», показники: цінність саморозвитку, прагнення до 

самоактуалізації, мотивація професійного й особистісного зростання, первинні 

актуальні здібності); 2) когнітивно-рефлексивний (критерій «саморозуміння і 

рефлективність», показники: рівень загальних, спеціальних знань, 

онтогенетична рефлексія, здатність до саморозуміння); 3) операційно-

діяльнісний (критерій «здатність до саморозвитку», показники: здатність до 

самореалізації, загально-організаційні вміння, комунікативні здібності, вторинні 

актуальні здібності). 

Визначено роль неформальної освіти в активізації особистісного 

саморозвитку вчителів як перманентного процесу актуалізації для них 

проблеми саморозвитку, сприяння цілеспрямованому оволодінню 

методологією та технологією відповідних особистісних змін на основі 

розуміння й прийняття цінності й унікальності кожної людини і самої себе 

як особистості. Окреслено особливості неформальної освіти (добровільність; 

наявність сприятливого психологічного середовища; відповідність потребам 

учасників; спрямованість на роботу з різними категоріями людей; надання 

психологічного захисту; нефіксованість часових меж; застосування 

різноманітних форм і методів навчання; відсутність адміністрування; практико-

орієнтованість; цілеспрямованість діяльності учасників; варіативність 

програм і термінів навчання; відсутність оцінювання), що дають змогу 

активізувати особистісний саморозвиток вчителя. 

3. Досліджено стан (тенденції та особливості) особистісного 

саморозвитку вчителів. Констатовано недостатній рівень особистісного 

саморозвитку вчителів і його компонентів, високий рівень яких виявлений 

лише в кожного двадцятого з респондентів, які усвідомлюють, приймають 

попередній досвід, мають розвинену рефлексивність, активно реалізують власні 

потреби в саморозвитку, приймають реальність, поважають себе та інших, 

самостійні, володіють здатністю до самоспостереження, самоорганізації, 

самоконтролю, вміють вирішувати конфлікти. Середній рівень особистісного 

саморозвитку є властивим приблизно половині вчителів, які подекуди 

побоюються змін, а їхня потреба в саморозвитку є недостатньо сформованою, 

вони часто формують власні судження про життя лише за допомогою інших, не 

вирізняються самостійністю, недосконало вміють аналізувати власну діяльність, 

не часто схильні до самоорганізації, за допомогою сторонніх вирішують 

конфлікти. Низький рівень особистісного саморозвитку характерний для понад 

третини досліджуваних учителів, які не здійснюють аналіз минулого досвіду, 

їхня потреба в саморозвитку призупинена, вони залежні від соціального 

середовища, не володіють навичками самоорганізації, не вміють конструктивно 

вирішувати конфлікти тощо.  
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За результатами факторного та кластерного аналізів показників 

первинних і вторинних актуальних здібностей освітян виокремлено сім типів 

учителів: «традиціоналісти», «байдужі», «гуманісти», «прагматики», «лідери», 

«трудівники», «колективісти», характеристики яких засвідчують дисбаланс 

особистісної сфери за кожним типом і дають змогу окреслити аспекти 

особистісного саморозвитку вчителів, що потребують особливої уваги. 

Встановлено гендерно-вікові (стать, вік) та організаційно-професійні 

(профіль спеціальності, стаж педагогічної діяльності) особливості здатності до 

саморозвитку вчителів. Зокрема було виявлено, що вчителі чоловічої статі 

більше зорієнтовані на особистісний саморозвиток, аніж жіночої, хоча з віком 

така здатність проявляється менше. Встановлено, що вчителі природничо-

математичного профілю є менш схильними до особистісного саморозвитку ніж 

суспільно-гуманітарного, причому зі стажем така здатність проявляється менше 

і є особливо низькою для вчителів зі стажем роботи понад 20 років. 

4. На основі транскультурального підходу розроблено й апробовано 

модель активізації особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної 

освіти, що охоплює цільовий, концептуальний, змістовий, результативний 

блоки. Обґрунтовано психологічні умови активізації особистісного 

саморозвитку вчителя в осередках неформальної освіти: 1) урахування потреб 

учасників під час розробки, уніфікації, оптимізації програм саморозвитку; 

2) вдосконалення в педагогів активної життєвої стратегії та готовності до змін; 

3) створення транскультурального простору для побудови індивідуальної 

траєкторії особистісного саморозвитку кожного учасника; 4) функціонування в 

осередках неформальної освіти правила вибору оптимальних освітніх технологій 

особистісного саморозвитку вчителя, що втілені в програмі активізації 

особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти. Програма 

містить три змістові модулі, що спрямовані на підвищення рівня знань щодо 

сутності особистісного саморозвитку, способів застосування його в житті, 

розвиток позитивної мотиваційно-ціннісної системи до особистісного 

саморозвитку, формування умінь, навичок самопізнання та застосування власних 

особистісних якостей задля успішного особистісного саморозвитку. 

Ефективність програми активізації особистісного саморозвитку вчителя в 

умовах неформальної освіти зафіксовано в позитивних змінах рівнів 

досліджуваного явища в експериментальній групі, статистично значуще 

збільшення кількості вчителів з експериментальної групи з високим рівнем 

особистісного саморозвитку та зменшення кількості респондентів із низьким 

рівнем особистісного саморозвитку в порівнянні з досліджуваними з 

контрольної групи.  

Проведене дослідження не вичерпує всі аспекти цієї теми. У перспективі – 

кроскультурний аналіз особливостей активізації особистісного саморозвитку 

вчителів в умовах неформальної освіти, дослідження готовності практичних 

психологів до психологічного супроводу особистісного саморозвитку вчителів в 

умовах формальної, неформальної та інформальної освіти тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

Шикер Л. В. Психологічні особливості активізації особистісного 

саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут 

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

2021.  

Дисертацію присвячено дослідженню психологічних особливостей 

активізації особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти.  

У праці визначено теоретичні підходи до дослідження проблеми 

особистісного саморозвитку вчителів загалом і його активізації в умовах 

неформальної освіти зокрема. Обґрунтовано сутність, компоненти, критерії та 

показники особистісного саморозвитку вчителя. Визначено особливості 

неформальної освіти вчителів, які сприяють активізації їх особистісного 

саморозвитку. 

Досліджено стан (тенденції та особливості) особистісного саморозвитку 

вчителя. Виявлено недостатній рівень як компонентів, так і загального рівня 

особистісного саморозвитку вчителів загалом. Згідно з результатами факторного 

та кластерного аналізу визначено типи вчителів за розвитком особистісних 

актуальних здібностей, які зумовлюють дисбаланс особистісної сфери та 

утруднюють особистісний саморозвиток. За результатами дисперсійного аналізу 

виявлено гендерно-вікові й організаційно-професійні особливості особистісного 

саморозвитку вчителів.  

Розроблено й апробовано модель і програму активізації особистісного 

саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти, доведено її доцільність та 

ефективність.  

Ключові слова: розвиток, особистісний саморозвиток, учитель, освіта 

дорослих, активізація особистісного саморозвитку, неформальна освіта.  
  

Шикер Л. В. Психологические особенности активизации личностного 

саморазвития учителя в условиях неформального образования. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. 

Институт педагогического образования и образования взрослых имени Ивана 

Зязюна Национальной академии педагогических наук Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию психологических особенностей 

активизации личностного саморазвития учителя в условиях неформального 

образования.  

В работе раскрыта сущность концептов «развитие», «саморазвитие», 

«саморазвитие личности» в психологическом дискурсе. Определено, что 

личностное саморазвитие учителя – это процесс раскрытия внутреннего 

потенциала педагога с целью совершенствования личностных характеристик для 

роста и эффективного выполнения профессиональной деятельности. 

Обоснована структура личностного саморазвития учителя, которая 

представлена в единстве и взаимосвязи таких компонентов, как ценностно-

мотивационный, когнитивно-рефлексивный, операционно-деятельностный.  

Определены особенности неформального образования: добровольность; 

наличие благоприятной психологической среды; соответствие потребностям 

участников; направленность на работу с различными категориями людей; 

нефиксированность временных границ; практико-ориентированность; 

целенаправленность деятельности участников; вариативность программ и 

сроков обучения; отсутствие оценки. 

На основе эмпирического исследования определены уровни личностного 

саморазвития учителей и его компонентов (высокий, средний, низкий). 

Установлено, что подавляющее большинство исследуемых имеет 

недостаточный уровень личностного саморазвития, что делает педагогов 

уязвимыми к меняющимся условиям жизнедеятельности, негативно влияет на 

сотрудничество с участниками образовательного процесса, значительно 

замедляет процесс профессионального совершенствования. По результатам 

факторного и кластерного анализа установлены типы учителей по развитию 

личностных актуальных способностей, обусловливающие дисбаланс личностной 

сферы и затрудняющие личностное саморазвитие По результатам 

дисперсионного анализа выявлено гендерно-возрастные и организационно-

профессиональные особенности личностного саморазвития учителей. 

Разработана и экспериментально проверена психологическая программа 

активизации личностного саморазвития учителей. Основой для реализации задач 

программы служила модель активизации личностного саморазвития учителя в 

условиях неформального образования, которая содержит целевой, 

концептуальный, содержательный, организационный, результативный блоки и 

основывается на транскультуральном подходе. 

Определены психологические условия активизации личностного 

саморазвития учителя: 1) учет потребностей участников при разработке, 

унификации, оптимизации программ саморазвития; 2) совершенствование у 

педагогов активной жизненной стратегии и готовности к изменениям; 

3) создание транскультурального пространства для построения индивидуальной 
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траектории личностного саморазвития каждого участника; 4) функционирование 

в центрах неформального образования правила выбора оптимальных 

образовательных технологий личностного саморазвития учителя. Результатом 

реализации разработанной модели и внедрения соответствующей программы в 

условиях неформального образования выступает положительная динамика по 

показателям критериев активизации личностного саморазвития учителей. 

Ключевые слова: развитие, личностное саморазвитие, учитель, 

образование взрослых, активизация личностного саморазвития, неформальное 

образование. 
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