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аналіз означеної проблеми засвідчив, що формування професійної 

мобільності керівників закладів освіти зумовлене потребами у 

конкурентоспроможних фахівцях, здатних до постійного вдосконалення, 

реалізації власного потенціалу, впровадження інновацій в управлінську 

діяльність. 

Розвитку професійної мобільності керівника закладу освіти сприяє його 

готовність до неперервного навчання. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення мотивації 

керівника до розвитку професійної мобільності, обґрунтування ефективних 

засобів її формування в умовах підготовки фахівця та підвищення 

кваліфікації. 
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MEASUREMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION 
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The article considers different approaches to the definition of «professional 

mobility»; the essence of professional mobility of the head of the educational 

institution is specified; the components of professional mobility of the head are 

revealed; the conditions of its formation are clarified. 
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УДК 005.3 

САМООСВІТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

Манерко І. Ю. 

У статті розглянуто сутність самоосвітньої діяльності класного 

керівника, її мету, завдання, джерела, принципи та форми. Визначено вплив 
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самоосвіти на педагогічну культуру та продуктивність праці класного 

керівника.  

Ключові слова: класний керівник, заклад освіти, самоосвітня 

діяльність, педагогічна культура. 

 

Постановка проблеми. За сучасних умов реформування освітньої 

сфери, розвитку людського потенціалу, формування громадянина-патріота 

Української держави надзвичайно зростає роль класного керівника, який 

здійснює педагогічну діяльність із колективом учнів класу, створює умови 

для навчання й виховання, самореалізації та розвитку школярів, забезпечує 

їхній соціальний захист. Для того щоб відповідати вимогам часу, 

адаптуватися до змін, залишатись цікавим для учня як на уроці, так і в 

процесі позаурочної діяльності, класні керівники мають проводити 

систематичну самостійну роботу, що сприятиме підвищенню рівня їх 

педагогічної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 

самовдосконалення, підвищення педагогічної культури педагога привертає 

увагу багатьох дослідників. Сутність, структуру та зміст самоосвіти 

обґрунтовано в працях О. Кочетова, П. Пшебильського, О. Тонконогої, 

Я. Турбовського та інших. Психологічні засади самоосвіти були предметом 

вивчення О. Арета, В. Буряка, А. Громцевої, Ю. Кулюткіна, Н. Половникової, 

Л. Рувінського, П. Сухобської, А. Усової та інших. Проблема оптимізації 

взаємозв’язку післядипломного навчання та самоосвіти вчителів у системі 

підвищення кваліфікації висвітлена Н. Косенко, Ю. Кричевським, 

В. Кубинським, В. Новичковим, Т. Симоновою, П. Худоминським та іншими. 

Таким чином, проблема самоосвітньої діяльності охоплює широкий спектр 

питань. Самоосвіту визнають одним із найефективніших шляхів розвитку 

професійної компетентності, який зумовлює наступність, послідовність 

післядипломної освіти педагога. Проте недостатньо висвітленим є питання 

організації самоосвітньої діяльності класних керівників. 

Мета статті – встановити взаємозв’язок між самоосвітньою діяльністю 

класного керівника та рівнем його педагогічної культури. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно самоосвіту тлумачать як 

«здобуття знань на основі самостійних занять, без дозволу викладача» [4]. 

Дещо ширшим можна вважати визначення, подане в Українському 

педагогічному словнику: «Самоосвіта – самостійна освіта, отримання 

системних знань у певній галузі науки, техніки, культури, політичного життя 

та ін., яка передбачає безпосередній інтерес особистості в органічному 

поєднання із самостійністю у вивченні матеріалу» [2]. 

Самоосвіту як педагогічну категорію розглядали спершу як додаток 

(доповнення, підсистему, частковий прояв) категорії освіти й застосовували 

для розв’язання конкретних освітніх завдань: формування волі, усунення 

недоліків розумового самовдосконалення (А. Веденов, В. Екземплярський, 

С. Реверс). Ідея взаємозв’язку освіти та самоосвіти знайшла свій подальший 
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розвиток у роботах О. Арета, О. Бодальова, А. Ковальова, О. Кочетовa, 

В. Селівсенова та інших. 

М. Касьяненко визначає самоосвіту як цілеспрямований процес 

самостійного оволодіння цілісною системою знань і вмінь, поглядів і 

переконань, прогресивним досвідом у певній сфері діяльності під впливом 

особистих і суспільних інтересів. 

А. Громцева розглядає самоосвіту як цілезумовлену самою особистістю 

систематичну пізнавальну діяльність із метою розвитку освіченості. 

Категорійні ознаки цілезумовленості та систематичності вказують у цьому 

випадку на керований самою особистістю характер самоосвіти. У такому 

тлумаченні поняття «самоосвіта» зосереджено увагу на тому, що вона 

здійснюється згідно із внутрішніми потребами особистості та за її власним 

бажанням. Різні підходи до визначення самоосвіти дозволяють розглядати це 

поняття як: 

 форму отримання та поглиблення знань (Г. Бичкова, С. Лебедєв); 

 процес розвитку інтелектуальних якостей та розумових здібностей 

(О. Кочетов); 

 вид пізнавальної діяльності (І. Гончаров, Н. Косенко, П. Пшебильський); 

 засіб саморозвитку творчої особистості, управління її розумовою 

діяльністю (Л. Рувiнський). 

Самоосвіта класного керівника, на нашу думку, є провідною формою 

вдосконалення його професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, 

оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом 

цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на 

саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних 

інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу. 

Самоосвіта класного керівника не повинна зводитися до відновлення 

знань, якими він оволодів у виші, мова йде про ознайомлення з новітніми 

педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук нових напрямів 

у методиці та організації освітнього процесу, виховної діяльності, 

використання різноманітних засобів для розвитку власної педагогічної 

культури. 

Для того щоб класний керівник був мотивований до самоосвітньої 

діяльності й саморозвитку, потрібно щоб у нього: було адекватне уявлення 

про свою діяльність та особистісні якості; були знання щодо вимог, які 

ставить перед ним як перед професіоналом суспільство. 

Питання більш якісного ставлення класних керівників до виконання 

своїх обов’язків неодноразово підіймається на нарадах, так само як і новий 

можливо більш принциповий підхід до атестації педагогічних працівників у 

поточному році. 

Діяльність із самоосвіти починається з діагностики власних утруднень, 

проблем. Проведення зовнішнього діагностування з педагогічної, 

методичної, психологічної підготовки класного керівника та спонукання до 

самооцінки та самоаналізу власних можливостей, якостей, результатів 

професійної діяльності є основною умовою ефективної самоосвіти. 



 184 

Розглянемо, що собою уявляє самоосвітній процес. Загальна його 

характеристика має такий вигляд: з одного боку, це процес, керований 

адміністрацією закладу освіти, з іншого – самокерований процес із боку 

особистості. Сьогодні класні керівники мають розуміти: бути гарним 

професіоналом означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. 

Праця педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною 

складністю, вимагає від нього глибоких і різнобічних наукових професійних 

знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності. 

Методика та техніка самоосвіти безпосередньо пов’язані з рівнем 

сформованості в класних керівників системи основних педагогічних умінь: 

 вивчати й узагальнювати передовий педагогічний досвід; 

 виокремлювати з наукових джерел основні актуальні положення, факти, 

явища, що підвищують рівень педагогічної культури класного керівника; 

 відбирати з прочитаного та побаченого методичні знахідки для апробації 

у власній педагогічній діяльності; 

 систематизувати та розробляти науково-методичні узагальнення; 

 упроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки та шкільної 

практики у власний досвід роботи з учнями. 

Важливою рисою самоосвіти класного керівника є те, що результатом 

його роботи виступає не лише власне самовдосконалення в особистісному та 

професійному плані, а й розвиток учнів. Учитель має досягти успіху, щоб 

його досягли учні. Самоосвітню діяльність класного керівника розглядаємо 

як сукупність декількох «само-»: 

 самооцінювання – уміння оцінювати свої можливості, наявний рівень 

педагогічної культури; 

 самооблікування – уміння брати до уваги наявність своїх якостей; 

 самовизначення – уміння вибрати своє місце в житті, суспільстві, 

усвідомлювати свої інтереси; 

 самоорганізування – уміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм 

можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце 

та діяльність; 

 самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей; 

 самокритичність – уміння критично оцінювати перевагу та недоліки 

власної роботи; 

 самоконтролювання – здатність контролювати свою діяльність; 

 саморозвиток – результат самоосвіти. 

Одним із основних завдань самоосвіти класного керівника є 

удосконалення педагогічної культури, оволодівання новими формами, 

методами, прийомами підвищення її рівня. 

Основними принципами самоосвіти мають виступати такі, як: принцип 

цілісності (системність самоосвітньої діяльності); принцип діяльності 

(практична спрямованість роботи); принцип мобільності (відповідність 

змісту самоосвіти рівню професійної компетентності); принцип 

самореалізації (упровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та 
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здібностей); принцип самоорганізації (здатність особистості раціонально 

організовувати свою діяльність); принцип безперервності, який виявляється в 

трьох напрямах: теоретична підготовка за фахом, практичне вдосконалення 

методів навчання й виховання здобувачів освіти, вивчення результатів свого 

психологічного впливу на здобувачів освіти [3]. 

Тема самоосвітньої діяльності визначається, виходячи з утруднень 

самого класного керівника, специфіки його індивідуальних інтересів, 

особливостей дитячого колективу, із яким він працює. Отже, алгоритм 

роботи класного керівника із самоосвіти передбачає три етапи: підготовчий, 

творчий та аналітико-узагальнювальний. 

У самоосвітній діяльності класний керівник має багато різноманітних 

можливостей отримати знання й удосконалити вміння: література (наукова, 

науково-методична, методична, публіцистична, художня та інші літератури); 

фахова періодика (газети, журнали); Інтернет; телебачення; відео, аудіо 

інформація; семінари, круглі столи, конференції; майстер-класи; курси 

підвищення кваліфікації; екскурсії, театри, виставки, музеї, концерти; заходи 

з обміну досвідом; різноманітні курси (оффлайн та онлайн); подорожі тощо. 

Результат самоосвіти можна подати у формі: доповіді, виступу на 

семінарі, педагогічній раді, методичному об’єднанні; реферату; програми; 

методичного посібника; статті до фахового видання; дидактичного матеріалу; 

науково-методичної розробки; проекту; методичного чи діагностичного 

кейсу; мультимедійної презентації, відеоролику тощо. 

Самоосвіта класного керівника з питань удосконалення його 

педагогічної культури буде продуктивною за таких умов: 

 у процесі самоосвіти реалізується потреба особистості в розвитку власної 

педагогічної культури; 

 педагог уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє способами 

самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін; 

 володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, що 

спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї діяльності 

та формулювання висновків); 

 програма самоосвіти містить у собі можливості дослідницької, пошукової, 

творчої діяльності; 

 педагог є готовим до творчості; 

 існує зв’язок особистісного та професійного розвитку й саморозвитку. 

Як зазначав Василь Сухомлинський, «далеко не кожен стане 

науковцем, письменником, артистом, далеко не кожному судилося винайти 

порох або велосипед, але майстром своєї справи має стати кожен». 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, ми 

трактуємо самоосвіту як вид пізнавальної діяльності, яка характеризується 

активністю, самостійністю, добровільністю та спрямованістю на 

вдосконалення професійної компетентності та є головним засобом 

підвищення рівня педагогічної культури класного керівника. Подальшими 
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перспективами дослідження можна вважати розроблення цільового проекту з 

удосконалення управління педагогічною культурою класних керівників. 
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SELF-EDUCATION OF THE CLASS TEACHER AS A FACTOR OF 
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The article considers the essence of self-educational activity of the class 

teacher, its purpose, tasks, sources, principles and forms. The influence of self-

education on pedagogical culture and labor productivity of the class teacher is 

determined. 
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АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГА 

Манерко Л. М. 

У статті окреслено основні акмеологічні принципи та фактори 

продуктивного професійного розвитку педагога, зокрема об’єктивні, 

об’єктивно-суб’єктивні й суб’єктивні фактори.  

Ключові слова: педагог, професійний розвиток, фактор, 

самовдосконалення, самосвідомість, рефлексивна культура. 

 

Постановка проблеми. Значна кількість сучасних наукових робіт 

присвячена вивченню особистісного та професійного розвитку, оскільки ці 

процеси є взаємозалежними й розв’язання проблеми розвитку професійної 

компетентності не зводиться тільки до вдосконалення діяльності, яку 

виконує спеціаліст. У професії вчителя особистісні особливості педагога: 

його потреби, цінності, спрямованість, стратегії поведінки, культурний 

рівень – важливі, як ні в якій іншій. Необхідно, щоб структурні компоненти 

особистості фахівця цієї професії були гармонійними та відповідали вимогам 

сучасного суспільства. Акмеологічний підхід дозволяє визначати принципи й 

умови, що сприяють продуктивності діяльності педагога й удосконаленню 

його особистості, а отже, професійному зростанню вчителя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел 

свідчить про те, що професійне становлення і професійний розвиток учителя 

викликають чималий інтерес дослідників. Цій проблемі присвятили свої 

роботи Г. Коваленко, Н. Кузьміна, Т. Куценко, А. Лукашенко, В. Лозова, 


