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Вступ
Соціально-економічна криза в Україні, нестабільні та мінливі 

ринкові відносини в суспільстві, невизначеність сучасної молоді з влас-
ним місцем у системі соціально-виробничих відносин, невиправданість 
профільного навчання школярів щодо правильного вибору професії 
зумовлюють необхідність підвищення ефективності педагогічної діяль-
ності в ЗЗСО. Серед шляхів такого підвищення є створення умов для 
професійної самореалізації вчителів. Самодостатній і творчий учитель 
є зразком не лише для учнів, але й для батьків, соціального оточен-
ня, та завдяки власним досягненням і учнівським перемогам створює 
власний авторитет й імідж закладу.

Упродовж останніх десятиліть чимало уваги надано пошукам но-
вих підходів до професійної самореалізації вчителів у різних видах 
педагогічної діяльності, зокрема, й в освітній проектній діяльності. 
Нині учитель не може бути «функціонером», виконувати лише при-
писи й адміністративні накази, він повинен відчувати правильні тен-
денції та напрями розвитку молоді, уявляти перспективи педагогічної 
діяльності, усвідомлювати й розуміти особистісні ресурси, розкриття 
яких задовольнить кар’єрне зростання й успіх професійної діяльності, 
позбавить стереотипів і професійного вигорання.

Водночас специфіка роботи вчителя старшої школи зобов’язує 
його пробуджувати інтерес у старшокласників до проектування жит-
тєвої стратегії, задовольняти амбіції та потреби їхнього професійного 
самовизначення, допомагати з вибором професії й готувати до вступу 
в ЗВО, розкривати здатність випускників до чіткого уявлення про свої 
можливості, порівнювати їх із вимогами майбутньої професії, розуміти 
шляхи реалізації власних здібностей, рівня домагань, цінностей, планів 
у професійній сфері.

На вирішенні таких завдань наголошено в Концепції профільного 
навчання в старшій загальноосвітній школі (2010) [104], у Типових 
положеннях про атестацію педагогічних працівників (2010) і змінах 
до них [216], у Положенні про порядок здійснення інноваційної освіт-
ньої діяльності (2012) [177], Законі України «Про вищу освіту» (2014) 
[66], Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. (2015) 
[105], у яких йдеться про необхідність створення умов для професійної 
самореалізації вчителів.

У Концепції «Нова українська школа» (2016) [106] зазначе-
но, що українська школа потребує нового вчителя, який має стати 
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агентом змін. Учителеві буде надано академічну свободу, що означає 
розширення межі його професійної самореалізації, оскільки він зможе 
готувати власні авторські навчальні програми, обирати підручники, 
методи, стратегії, способи та засоби навчання школярів, активно вира-
жати власну фахову думку. Освітня проектна діяльність учителя надає 
йому можливості виявити творчий потенціал, креативне мислення, бу-
дувати партнерські відносини з колегами, в тому числі й іноземними.

Науковим підґрунтям дослідження є провідні ідеї самореалізації 
особистості (І. Бех, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл [11; 148; 193; 
226]), розвитку особистості й досягнення акмеологічних вершин (О. Гре-
чаник, Г. Коваленко, В. Огнев’юк, Л. Рибалко, С. Сисоєва, Я. Фруктова 
[38; 165; 191; 213)], розкриття процесів самості в професійній діяльності 
(І. Ісаєв, Р. Ішмухаметов, О. Коропецька, Л. Коростильова, В. Маралов, 
В. Мяленко, Н. Сеньовська, М. Ситнікова, А. Сущенко, Н. Халімон [75; 
76; 108; 109; 139; 157; 202; 214; 227]).

Питання самореалізації вчителя вивчають у зв’язку з дослідження-
ми професіоналізму, професійної компетентності, педагогічної майстер-
ності та розкривають у таких напрямах: підготовки майбутніх учителів 
до професійної діяльності через самопізнання та розкриття інноваційно-
го потенціалу (І. Гавриш, Ю. Єрмак, І. Коновальчук, О. Мальнєва, О. Ман-
дражи, В. Маркова, О. Попова [24; 59; 60; 103; 136; 137; 143; 179]); 
формування готовності майбутніх учителів до професійної самореаліза-
ції в процесі фахової та психолого-педагогічної підготовки (І. Лебедик, 
А. Лісниченко, В. Мазін, К. Поселецька [123; 127; 133; 180]); підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної педаго-
гічної освіти (Л. Армейська, Н. Білик, В. Зеленюк, О. Мариновська, Т. Со-
рочан, Р. Черновол-Ткаченко [5; 13; 68; 141; 209; 235]), стимулювання 
вчителів до професійної самореалізації та розвитку її компонентів (А. За-
рицька, О. Колодницька, Л. Сущенко, І. Харкавців [67; 98; 215; 228]).

У наукових працях (В. Зіневич, Н. Каціон, Т. Ремех, К. Степанюк [70; 
87; 189; 211]) розкрито роль і значущість освітньо-проектної діяльності 
вчителів і проектних технологій для підвищення ефективності педагогіч-
ної діяльності (І. Іонова, О. Колодницька, Ю. Немченко, В. Трунова [78; 
79; 98; 159; 217]), суть проектування в педагогічному процесі (О. Жер-
новникова, О. Купенко, О. Фонарюк, Л. Штефан [62; 120; 225; 244; 245]).

Аналіз наукових праць із порушеної проблеми дає підстави для 
висновку про те, що в педагогічній теорії й практиці недостатньо ви-
світлено питання професійної самореалізації вчителів в освітньо-про-
ектній діяльності.

Актуальність вивчення окресленої проблеми посилена наявністю 
таких суперечностей між: соціальним запитом і об’єктивною потребою 
у висококваліфікованих педагогах, здатних до самопізнання й само-
вдосконалення в освітньому просторі, та недостатнім рівнем професійної 
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самореалізації вчителів у педагогічній діяльності; потенційним рівнем 
прагнення вчителів до професійної самореалізації в педагогічній діяль-
ності й недостатнім виявленням власних ресурсних можливостей в освіт-
ньо-проектній діяльності; необхідністю забезпечення педагогічних умов 
професійної самореалізації вчителів старшої школи в освітньо-проектній 
діяльності й нерозроблянням науково-теоретичних і практичних засад.

Отже, актуальність, недостатнє теоретичне розроблення проблеми 
та необхідність практичного розв’язання зазначених суперечностей зу-
мовили вибір теми колективної монографії: «Професійна самореалізація 
вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності».

Мета дослідження — перевірити вплив теоретично обґрунтова-
них й експериментально перевірених педагогічних умов професійної 
самореалізації вчителів старшої школи в освітній проектній діяльно-
сті на рівень професійної самореалізації учителів зазначеної категорії.

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1. На підставі аналізу наукової літератури з’ясувати суть, структуру, 

функції професійної самореалізації вчителів.
2. Охарактеризувати освітню проектну діяльність учителів, розкрити 

компоненти та рівні професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в зазначеній діяльності.

3. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефек-
тивність педагогічних умов професійної самореалізації вчителів 
старшої школи в освітній проектній діяльності.

4. Уточнити критерії та показники рівнів професійної самореалізації 
вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності.

Об’єкт дослідження — процес освітня проектна діяльності вчителів.
Предмет дослідження — педагогічні умови професійної самореа-

лізації вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності.
Для вирішення визначених завдань і перевірки гіпотези вико-

ристано методи дослідження: теоретичні — вивчення, аналіз та уза-
гальнення філософської, психолого-педагогічної літератури з метою 
розкриття основних дефініцій досліджуваної проблеми й теоретичного 
обґрунтування педагогічних умов професійної самореалізації вчителів 
старшої школи в освітній проектній діяльності; емпіричні — анкету-
вання, тестування, бесіда, спостереження, діагностувальні методики для 
визначення рівнів професійної самореалізації вчителів старшої школи 
в освітній проектній діяльності, педагогічний експеримент для перевір-
ки ефективності педагогічних умов професійної самореалізації вчителів 
старшої школи в освітній проектній діяльності; методи математичної 
статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.

Наукова новизна дослідження й теоретичне значення одержаних 
результатів дослідження полягають у тому, що:
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 уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 
педагогічні умови професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітній проектній діяльності, зокрема: стимулювання 
позитивної мотивації професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітній проектній діяльності; надання вчителям старшої 
школи науково-методичної допомоги в розкритті їхнього освітньо-
проектного потенціалу з боку органів управління освітою, адміні-
страції ЗЗСО, районних методичних центрів і шкільних методич-
них об’єднань учителів; створення та виконання освітніх проектів 
зі старшокласниками та різними освітніми й соціальними інсти-
тутами (ЗВО, наукові установи, родина, громадські організації);

 уточнено суть поняття «професійна самореалізація вчителів» як процес 
і результат власної перетворювальної діяльності, що являє собою само-
пізнання й порівняння особистісних і професійних якостей із вимога-
ми педагогічної діяльності, якісне виконання професійних обов’язків, 
проектування позитивних самозмін і досягнення найвищих освітніх ре-
зультатів; компоненти професійної самореалізації в освітньо-проектній 
діяльності (мотиваційно-цільовий, змістово-діяльнісний, оцінювально-
особистісний); показники і критерії (мотиваційно-потенційний, ког-
нітивно-проектувальний, рефлексивно-аналітичний) рівнів професій-
ної самореалізації вчителів (творчий, репродуктивний, потенційний);

 подальшого розвитку набули методи й форми стимулювання вчи-
телів до професійної самореалізації в освітній проектній діяльності 
(планування життєвої стратегії, тренінг із самопізнання й розкрит-
тя власної здатності до створення та виконання освітніх проектів, 
ситуації успіху, навчально-методичний семінар).

Практичне значення дослідження полягає в тому, що педагогічні 
умови професійної самореалізації вчителів старшої школи в освітній про-
ектній діяльності експериментально перевірені й упроваджені в шкіль-
ну практику. Автори-новатори розробили й використали на практиці 
програми освітнього проекту «Перспективи співпраці й партнерства 
в освіті», навчально-методичного семінару «Теорія і методика про-
фесійної самореалізації вчителів старшої школи в освітній проектній 
діяльності», методичні рекомендації для директорів, методистів, учи-
телів, керівників освітніх проектів, слухачів Інституту підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, акмеологічну модель випускника ліцею.

Матеріали дослідження можуть бути використані в системі піс-
лядипломної педагогічної освіти й підвищення кваліфікації педагогіч-
них керівних кадрів, у підготовці майбутніх учителів у процесі викла-
дання навчальної дисципліни «Педагогіка» розділу «Основи педагогічної 
майстерності», для складання навчально-методичних посібників з педа-
гогіки, написання студентами курсових і магістерських робіт у ЗВПО.



Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ 
ШКОЛИ В ОСВІТНІЙ 
ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. СУТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ідеї пізнання природи людини, її звернення до себе, саморозкриття 
нею внутрішнього ресурсного потенціалу, прагнення до максимально 
повної самореалізації завжди є актуальними і характеризують суспільні 
потреби сьогодення. Саме за умов змін на ринку праці, модернізації 
освітніх процесів, побудови суспільних і виробничих відносин люди-
на усвідомлює значущість і важливість своєчасного розкриття та ви-
користання власних потенційних сил, досягнення нових акме-вершин 
у житті й професійній діяльності.

Природа людини, її потенційні можливості завжди перебували 
в центрі філософських думок різних часів. Століттями людину цікав-
лять питання її внутрішнього світу — здібностей, можливостей, роз-
витку розуму й почуттів, мови, здатності до пізнання, взаємодії при-
родного (біологічного) та соціального в ній, духовності, впливу різних 
чинників на особистість. У філософському сенсі проблему самореаліза-
ції особистості перемежовано з пошуками сенсу життя, визначенням 
життєвого шляху, сходженням до вершин самопізнання й розкриття 
в особистісному й професійному житті. Ідеї звернення людини до влас-
ної природи, визнання цінностей свободи та самоствердження в осо-
бистісному й соціальному просторі належали ще філософам минулого 
(Аристотелю, Ф. Бекону, Г. Гегелю, Л. Фейєрбаху та іншим [9; 26; 109; 
221; 222]). Зокрема, відомий принцип «Пізнай самого себе» належить 
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Сократу (469–399 до н. е.), який дозволяє й нині зрозуміти суть само-
реалізації особистості та процесу пізнання себе. Мотиви й мета, за Со-
кратом, принципово відрізняються від тілесних бажань. «Не брати, 
а віддавати» є головною мораллю людини, яка пізнає справедливе 
й найкраще, прагне до духовності. «Пізнати самого себе — означає 
відшукати зміст поняття моральних якостей, спільних для всіх людей; 
упевненість в існуванні об’єктивної істини означає, що є об’єктивні 
моральні норми, що відмінність між добром і злом не відносна, а аб-
солютна» [109, с. 8]. У такий спосіб ми розуміємо самореалізацію осо-
бистості як ґрунтовне пізнання власних потенційних сил, виявлення 
моральних якостей у суспільній поведінці, реалізацію прагнення до-
сягати сенсу життя та набуття нового життєвого досвіду.

У межах дослідження доцільним виявився аналіз першоджерел 
і хрестоматійного матеріалу філософів-екзистенціалістів (М. Бердяєв, 
В. Зеньковський, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс [10; 69; 80; 200; 
253]), оскільки головною екзистенцією є самореалізація особистості як 
виявлення власної сутності, самовизначення та відповідальне ставлення 
до вибору цінностей своєї діяльності. З виявленням такої екзистенції 
пов’язані морально-особистісні якості людини (рішучість, совість, тур-
бота, стійкість у подоланні перешкод). Важливим постулатом екзистен-
ціоналізму є те, що людина має самостійно виявляти власну сутність, 
наповнювати її цінностями, які умовно поділяються на цінності пере-
живання, творчості й особистісних життєвих установок. Цінним є те, 
що в екзистенціоналізмі ми знаходимо думки, що стосуються проекту-
вання власне себе, уявлення свого майбутнього та прагнення до нього, 
подолання людиною перешкод, які заважають їй реалізувати власні 
потенційні можливості.

Близькими до теми дослідження є праці з філософії освіти 
(Л. Дворніченко, В. Кремень, Т. Новіцька, С. Шевцова [50; 114; 163; 
240]), у яких, по-перше, розкрите нове бачення природи інноваційної 
людини (В. Кремень) [114], по-друге, привертає увагу значущість про-
фесійної самореалізації особистості, яка запобігає наявним ризикам 
недостатності та невизначеності людини, сприяє кар’єрному зростан-
ню й самоствердженню в житті та професійній діяльності. На думку 
В. Кременя, сучасна інноваційна особистість є не просто продуктом 
мегаполісів і «масової культури», а проектом за умов глобалізації 
та інформатизації. «Нині на перше місце виходить вибір проекту, ав-
тором якого є сама людина. Мається на увазі конкретна технологія 
розробляння та реалізації такого проекту, що містить вибір життєвої 
стратегії, формування, позиціонування і просування певного іміджу. 
Йдеться про формування власної затребуваності, попиту на себе як 
на ринку праці, так і в соціальних, культурних, політичних відноси-
нах, особистому житті. Для того щоб реалізувати своє «Я», досягати 
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певних результатів, треба повідомляти про себе, виводити себе в ін-
формаційний, економічний, соціально-політичний простір» [114, с. 18]. 
Цілком погоджуємось із відомим ученим у тому, що освіта є засобом 
самореалізації особистості, завдяки якій створюють перспективи само-
розвитку та самовдосконалення.

Близькою думкою до розвитку самоактуалізованої людини (А. Мас-
лоу) [148] є позиція І. Коновальчук [103], яка розглядає інноваційну 
компетентність педагога як здатність до творчого підходу щодо вирі-
шення професійних завдань і високий рівень професіоналізму, який 
базується на осмисленні й удосконаленні власного професійного досві-
ду. Прагнення вчителя до розкриття сутнісних сил відображено в його 
авторській педагогічній системі.

У тлумачному електронному словнику «Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary» [262] подане таке значення терміна «самореаліза-
ція» (self-realization): самоздійснення можливостей чийогось характеру 
або особистості. Доцільно відзначити, що це поняття не є поширеним 
у зарубіжній науковій літературі, окрім того, існує обмежена кількість 
праць, присвячених питанням самореалізації вчителя.

Як стверджує Л. Дворніченко [50], що є подовженням думки по-
переднього автора, у суспільстві ризику активізовано готовність осо-
бистості діяти у ситуації невизначеності, нестійкості та невпевненості 
у майбутньому, прогнозувати можливості проявів ризику, розраховувати 
його наслідки, брати на себе відповідальність за результати розв’язання 
ситуацій. Автор зазначає, що за умов глобалізації просторової і профе-
сійної мобільності набуває чинності професійна біографія як важливий 
момент життєтворчості. На відміну від автора, який акцентує на про-
фесійній орієнтації молоді, ми висуваємо думку про те, що суттєвими 
ознаками самореалізації особистості є мобільне реагування на зовнішні 
обставини, самостійне розв’язання професійних ситуацій, проектування 
власної біографії на підставі уявлення себе в майбутньому, розуміння 
відповідності власних можливостей професійній діяльності.

Як свідчить аналіз психологічних праць українських і зарубіжних 
учених (А. Адлер, І. Бех, В. Маралов, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл 
[2; 11; 139; 148; 193; 226]), суттєвими ознаками самореалізації особи-
стості є прагнення людини досягати успіху в особистісному та професій-
ному житті, бажання долати перешкоди й уникати невдачі, виявлення 
потреб і мотивів саморозвитку та самовдосконалення. Самоактуалі-
зована людина є самодостатньою і конкурентоспроможною, здатною 
до розв’язання життєвих і професійних завдань, сприйняття і створення 
комфортного середовища (А. Маслоу) [148]. Самореалізація не є кінце-
вим етапом досконалості особистості, оскільки людина впродовж життя 
висуває нові цілі й будує життєву та професійну стратегію розвитку 
й досягнення нових вершин (К. Роджерс) [193].
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У статті Є. Потапчук і Н. Потапчук [181] розглянуто поняття 
«професійна самореалізація особистості» як максимальне виявлення 
себе, власного «Я» у професійній діяльності, що дозволяє мобільно 
розв’язувати поставлені завдання. Результатом успішної професійної 
самореалізації фахівця є самостійне створення робочого місця, упрова-
дження власних інноваційних проектів. Автори довели, що професійна 
самореалізація особистості має індивідуальний характер, а її виявлення 
залежить від сформованості ціннісних орієнтацій, установок та інтересів.

Постать учителя завжди привертала увагу спільноти, однак остан-
нім часом нівелюють загальнолюдські цінності, принижують роль і зна-
чущість учителя для розвитку нової генерації людей, які мають по-
будувати демократичну та незалежну Україну. У такий скрутний час 
згадуємо слова відомого українського вченого і педагога І. Зязюна, який 
був глибоко переконаний у тому, що «найголовнішим виховним засо-
бом у школі була, є і залишається особистість учителя, його талант, 
його неповторність, самобутність» [173, с. 454].

Із урахуванням демократичних і модернізаційних змін у системі 
освіти України питання професійної самореалізації вчителів набувають 
загальнодержавного та суспільного значення, оскільки виявлення їхньої 
індивідуальності, неповторності, самобутності учителя позитивно впливає 
на навчання й виховання самостійної та конкурентоспроможної молоді. Прі-
оритетними завданнями підвищення професіоналізму вчителів є звернення 
до природи людини, її процесів самості, визнання значущості професійно-
го самопізнання та самовизначення особистості, максимальна реалізація 
внутрішніх сил і досягнення особистісних і професійних успіхів, надання 
можливостей вільного вибору видів та засобів педагогічної діяльності.

У науковій літературі є різні підходи до розкриття проблеми про-
фесійної самореалізації майбутнього вчителя. Зокрема, учена Н. Самохі-
на [198] стверджує, що професійно-творча самореалізація майбутніх учи-
телів музики є процесом і результатом усвідомленого, цілеспрямованого 
опредметнення власного творчого потенціалу й вільного самоздійснення 
особистості в ході її різноманітної життєдіяльності. Поділяємо думку 
вченої у тому, що смисловими домінантами самореалізації особистості 
є такі, як: самореалізація становить суб’єктний рівень розвитку осо-
бистості й прояв суб’єктності; феномен являє собою найвищу соціальну 
й індивідуальну потребу людини — потребу особистісного зростання; 
провідними рушійними силами самореалізації є такі індивідуальні 
особливості й процесуальні характеристики особистості, як характер, 
здібності, мотивація, воля; вихідним методологічним принципом само-
реалізації є діяльнісний підхід; самореалізацію конкретизують множин-
ністю «само»-процесів, які сприяють особистісному розвитку індивіда 
в процесі його взаємодії із соціумом (саморозвиток, самодетермінація, 
самовизначення, самоактуалізація).
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У межах такого підходу існує низка робіт, у яких дослідники 
розглядають творчу самореалізацію суб’єктів педагогічного процесу. 
Окремі вчені (А. Буреніна, О. Дедюхіна, І. Ісаєв, Д. Мирошниченко [16; 
51; 76; 152]) звернули увагу на творчу самореалізацію вчителів; шля-
хи творчої самореалізації майбутніх вчителів різної сфери діяльності 
у процесі професійної підготовки (Г. Батиршина, О. Єфімова, О. Коло-
мієць, Т. Лайкіна, К. Поселецька, О. Проничкіна та інші [7; 57; 99; 
122; 180; 185]); мотиваційні чинники професійної самореалізації осо-
бистості та роль педагогічної творчості для максимально повного роз-
криття професійно-педагогічного потенціалу педагогічних працівників 
(З. Крижановська, І. Харкавців) [115; 228].

Проблему становлення творчої особистості вчителя висвітлюва-
ли у наукових дослідженнях (В. Андрєєв, О. Єфімова, В. Загвязинський, 
А. Маркова та інші) [4; 57; 63; 142]. Зокрема, О. Єфімова вважає само-
реалізацію вчителя втіленням й опредметненням у межах професійної 
діяльності свого творчого потенціалу, що містить систему особистісних 
смислів, спрямування, міру педагогічної активності, здатність до рефлексії 
та внутрішній діалогізм [57, с. 12]. Окрім того, відзначаємо переважання 
в наукових працях визначення саме «творча самореалізація вчителя», яку 
І. Тяллєва [105] розглядає як цілеспрямований процес розвитку та вико-
ристання особистісних (мотиваційно-ціннісної, емоційно-вольової, когні-
тивної) й професійних детермінант (загальнопедагогічної та предметної) 
у творчій професійній діяльності, результатом якої є позитивні зміни про-
фесійного рівня та рівня володіння іноземною мовою учнів, і «регламентні 
продукти» діяльності учасників педагогічного процесу. Автор вважає твор-
чу самореалізацію вчителя можливою лише за умови наявності у нього 
уміння планувати й проектувати свою діяльність, творчого підходу до ви-
рішення професійних проблем, адекватного сприйняття реальності та по-
зитивного ставлення до світу на підставі моральних цінностей особистості.

У роботі І. Золотухіної [72] наведено визначення творчої саморе-
алізації вчителя, її фактори та бар’єри, зроблено порівняльний аналіз 
творчої самореалізації вчителів за умов інноваційної та традиційної 
шкіл відповідно до характеру соціолого-педагогічного дослідження; 
визначено критерії та рівні творчої самореалізації; відстежено тен-
денції зміни умов професійної діяльності вчителів у зв’язку з їхньою 
творчою самореалізацією; реалізовано методики соціолого-педагогічного 
дослідження динаміки цього процесу; показано ефективність навчання 
вчителів методології творчої самореалізації під час проходження кур-
сів підвищення кваліфікації. Нам імпонує те, що учена І. Золотухіна 
розуміє під творчою реалізацією процес здійснення творчих задумів за-
для досягнення поставлених цілей щодо вирішення особисто значущих 
педагогічних проблем, які дозволяють особистості максимально повно 
реалізувати свій творчий потенціал.
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У визначенні І. Іонової [79] творча самореалізація особистості — 
виявлення та реалізація особистісного потенціалу на найвищому рівні 
«акме» й досягнення кращих результатів продуктивної діяльності.

Творчу самореалізацію майбутнього вчителя музики А. Зайце-
ва [65] інтерпретує як процес практичного втілення індивідуального 
творчого потенціалу студента, що детермінований сукупністю його уяв-
лень про власні педагогічно-виконавські здібності, відображає міру мож-
ливостей актуалізації творчих потенцій студента під час цілеспрямованої 
фахової діяльності та орієнтується на гедоністичний результат втілення 
художньо-педагогічних задумів у музично-виховній роботі з учнями.

Отже, визначення процесу творчої самореалізації студента, май-
бутнього фахівця, майже не відрізняється від визначення, яке вчені 
надають цьому процесу по відношенню до вчителя, який вже є фахівцем 
у певній галузі. Це дає змогу зробити висновок, що надзвичайно важ-
ливою є необхідність навчити студента не лише виконувати поставлені 
ним завдання, але й отримувати нові знання, вміння та навички для 
подальшої самостійної професійної реалізації.

Таким чином, названі вище автори вважають творчу самореа-
лізацію вчителя процесом розвитку й розкриття творчого потенціалу 
особистості в межах професійно-педагогічної діяльності, що сприяє 
повній реалізації здібностей і творчого потенціалу особистості та як-
найкращому виконанню професійних обов’язків.

Педагогічний аспект професійного самопізнання й самореалізації 
вчителів висвітлено як у працях педагогів минулого (А. Макаренко, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський) [134; 212; 219], так і у досліджен-
нях сучасних учених (Г. Данилова, Ю. Єрмак, А. Зарицька, Н. Каньоса, 
О. Колодницька, К. Сергєєва) [49; 59; 67; 86; 98; 203], де надано пси-
хологічні характеристики самоактуалізованої особистості, яка здат-
на до самовдосконалення та самореалізації в педагогічній діяльності, 
встановлено роль самостійної творчої діяльності в педагогічній прак-
тиці, теоретичні засади організації освітнього процесу, спрямованого 
на розвиток творчої особистості.

Учена Л. Рибалко [190] визначає мету професійно-педагогіч-
ної самореалізації майбутнього вчителя (формування його готовності 
до максимально повного виявлення та розкриття внутрішнього по-
тенціалу самості у процесі засвоєння педагогічної діяльності) та за-
вдання — спрямування внутрішнього потенціалу на досягнення акме 
в педагогічній діяльності; опанування засад професіоналізму, педа-
гогічної майстерності у процесі професійно-педагогічної підготовки; 
якісне самовдосконалення власного педагогічного потенціалу в процесі 
формування професійного акме; організація саморозкриття внутріш-
нього потенціалу в різних видах педагогічної діяльності. Позитивним 
є те, що автор розглядає самореалізацію особистості як мотивовану 
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діяльність, спрямовану на усвідомлене виявлення, розкриття, реалі-
зацію власного потенціалу, формування продуктивної «Я-концепції», 
усунення перешкод і подолання труднощів, які заважають досягненню 
максимального ступеня саморозвитку — акме. На думку Н. Каньоси 
[85], для професійно-педагогічної самореалізації майбутніх учителів 
також необхідною є мотивація, стимулювання до розкриття власного 
потенціалу в різних видах діяльності — навчально-пізнавальній, на-
уково-дослідній, виховній, громадській, самоосвітній. Мотивацію про-
фесійної самореалізації педагогів на етапі професійної майстерності 
характеризують, за З. Крижановською [115], домінування таких мо-
тиваційних чинників: мотиви розвитку та самореалізації в професії 
(потреба самовираження, мотив творчості в професії, мотив і мета 
професійного успіху, мета самовдосконалення, цінність високих ре-
зультатів праці та самовдосконалення й самореалізації у професії); 
мотиви індивідуального внеску в професію (потреба в реалізації ін-
дивідуальних можливостей, цінність збігання особистих і службових 
інтересів); діяльнісно-результативні мотиви (орієнтація на результат 
та свободу в діяльності, спрямування на справу); мотиви розуміння 
призначення професії (мотив престижності професії, цінність задово-
лення престижністю професії, значущості роботи, альтруїстичні цілі, 
орієнтація на альтруїзм); мотиви міжособистісного спілкування (потреба 
та мотив спілкування); соціальної співпраці (наявність авторитету серед 
керівництва, визнання керівництвом особистих зусиль); вітальні мотиви 
(мотив збереження здоров’я, цінність турботи про особисте здоров’я); 
матеріальні мотиви (цінність матеріального достатку); широкі соціальні 
мотиви (цінність захищеності в соціальному середовищі, впевненості 
у благополуччі сім’ї, злагоди в сімейних відносинах).

Під час з’ясування сутності професійної самореалізації вчителя 
шляхом її зіставлення з категорією педагогічної діяльності Н. Сеге-
да [201] зробила висновок про те, що перша відбиває особистісний 
аспект другої і полягає у виявленні власного «Я» через свідому, ціле-
спрямовану реалізацію особистісно цінної, вільно обраної соціальної ролі 
вчителя музики. Сутність досліджують відповідно до руху пізнання — 
від явища до сутності. У зв’язку з цим обґрунтовують думку про те, 
що сутність професійної самореалізації вчителя концентрована в його 
професійній індивідуальності та визначена як усвідомлена, цілеспрямо-
вана об’єктивація індивідуального професійно-педагогічного потенціалу 
вчителя в педагогічному процесі співтворчості з учнями. Результатом 
зазначеного процесу є особистісний розвиток його учасників.

Сучасні вчені (О. Долинська, О. Пенькова) [54] під час розгляду 
самореалізації особистості як соціально-психологічного феномену вияви-
ли опосередкування професійної самореалізації особистості соціальними 
уявленнями, ціннісними орієнтаціями й еталонами, трансльованими 
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суспільством, які, в свою чергу, визначені культурою та суспільними 
установками, ідеологією того суспільства, в якому живе людина.

Учена І. Харкавців [228] уважає, що самореалізація відіграє най-
важливішу роль протягом усього життєвого шляху людини й, по суті, 
визначає його. Самореалізацію особистості автор розглядає як цінність; 
як умову і гарантію свободи особистості; як базову потребу; як безпе-
рервний динамічний процес розвитку й удосконалення особистості; як 
гармонію і єдність усіх елементів особистості; як фактор психічного 
здоров’я і довголіття; як підставу для повноцінної життєдіяльності 
людини як суб’єкта особистого й суспільного буття. Виділяють два 
рівні самореалізації особистості: функціонально-регулятивний, який 
може бути інтерпретований як адаптивний, і творчий. Отже, саморе-
алізація — це ставлення людини до себе як до діяча та її прагнення 
і здатність робити взаємозумовлені зміни в собі, в інших людях, у світі.

Як вважає Т. Куценко [121], безпосередньо професійна самореалі-
зація вчителя відбувається як прогнозування позитивних результатів 
педагогічної діяльності, чітке налагодження, упорядкування сутнісних 
сил, спрямування їх на максимально повне розкриття в учительській 
професії, хоча, на нашу думку, професійна самореалізація має лише 
сприяти «прогнозуванню позитивних результатів педагогічної діяль-
ності», а отже, мати мету, яка виконується в процесі самореалізації 
та прогнозується на своєму початковому етапі.

Учена Л. Коростильова [109] до суттєвих ознак самореалізації осо-
бистості в професійній діяльності відносить задоволення як суб’єктивну 
умову та корисність або продуктивність й успіх як об’єктивні умови. 
Отже, якщо адаптувати ідеї науковця до професійної діяльності вчи-
теля, то слід зауважити, що професійна самореалізація вчителя — це 
самоздійснення в професійній діяльності за допомогою власних зусиль, 
самоствердження на власному особливому професійному шляху.

У працях Н. Гузій, А. Деркач, А. Маркова [46; 53; 142] розкрива-
ють питання професіоналізму особистості. Українська вчена Н. Гузій 
наголошує на тому, що професіоналізм особистості педагога є систе-
мою загальних і спеціальних професійно значущих якостей педагога, 
зміст якої характеризує варіативно-творчу комбінацію властивостей 
його особистості, її інноваційно-креативним потенціалом, самодетер-
мінованістю професійно-педагогічного самовдосконалення із опертям 
на позитивну «Я»-концепцію. Відома вчена А. Маркова [142] роз-
криває зміст професіоналізму вчителя як етапи адаптації до профе-
сії; самоактуалізацію в професії, тобто усвідомлення вчителем своїх 
можливостей, початок саморозвитку засобами професії, максимальну 
самореалізацію можливостей у професійній діяльності; вільного воло-
діння професією, що виявляється у формі майстерності, гармонізації 
людини професією.
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У дослідженні презентуємо власний підхід до розуміння суті профе-
сійної самореалізації вчителя, що виявляється в педагогічній майстерності, 
а професійні знання становлять базову підготовку вчителя. Пояснімо це 
тим, що педагогічна техніка забезпечує реалізацію умінь здійснювати на-
вчально-виховний процес, виховну роботу; взаємодію з учнями, керувати 
ними у процесі різноманітної роботи; вміння керувати собою, емоційним 
станом, мовою, що виявляється в поведінці та вчинках. Педагогічні вміння 
допомагають учителеві у самовираженні власного «Я», формуванні пози-
тивної «Я-концепції», удосконаленні педагогічної техніки; розвитку педа-
гогічних здібностей, такі як комунікативність, креативність, рефлексія, 
перцептивні, інтелектуальні, організаторські здібності, доброзичливість, 
вимогливість, самостійність, самоконтроль, оптимізм, порядність, чесність, 
саморегуляція тощо є характеристиками гуманного вчителя.

Дослідниця Н. Каньоса [85] пропонує термін «навчально-професійна 
самореалізація особистості студента», який розуміє як процес розкриття, 
випробування, розгортання, здійснення можливостей індивіда в ході опану-
вання та виконання ним навчально-професійної діяльності (чи професійно-
орієнтованої навчальної діяльності) як провідної діяльності в студентсько-
му віці, що обумовлює основні психологічні новоутворення в цьому віці 
та всередині якої зароджено елементи майбутньої професійної діяльності.

На підставі аналізу результатів проведених психолого-педагогічних 
досліджень з’ясовано, що суть професійної самореалізації вчителя може 
тлумачитися з різних позицій, зокрема: мета й результат максимально 
повного розкриття внутрішнього потенціалу в педагогічній діяльності, 
досягнення найвищих результатів особистісного й професійного зро-
стання (А. Зарицька, Т. Куценко, Л. Рибалко [67; 121; 190]); розпред-
метнення цінностей і передового педагогічного досвіду, привласнення 
їх і наповнення особистісним сенсом, опредметнення власної сутності 
(І. Ісаєв, А. Лісниченко, М. Ситнікова, І. Харкавців [75; 127; 228]); твор-
че самовираження вчителем власного «Я» у різних видах педагогічної 
діяльності, самопрезентація й задоволення продуктивними результати 
роботи над собою (М. Лазарєв, Н. Сегеда, К. Сергєєва [197; 201; 203]); 
процес самотворення, показниками якого є професіоналізм, педагогічна 
майстерність, педагогічна культура, професійна компетентність учителя 
(В. Гриньова, Н. Гузій, Л. Карпова, В. Мазін, Є. Потапчук, Н. Потапчук, 
Н. Самохіна [40; 46; 86; 133; 181; 198]); здатність учителів розкривати 
індивідуальність і нові можливості педагогічної діяльності, уявляти 
перспективи саморозвитку й значущість індивідуального стилю ро-
боти з учнями, створювати імідж успішного педагога та розкривати 
перспективи розвитку для учнів (Є. Голобородько, І. Тяллєва [29; 218]).

Зарубіжні вчені (Т. Брінтхаупт, Р. Вуйіс, Р. Ліпка, Т. Прибісев-
Белеслік, Р. Рао, С. Шим та інші [255–270]) наголошують на тому, 
що лише той учитель є здатним до самореалізації, котрий усвідомлює 
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власне «Я» та використовує його як інструмент для саморозвитку 
школярів, постійно пізнає нове, відчуває задоволення, досягає успіху 
й щасливий у педагогічній праці.

Учена Т. Куценко [121] подає структуру професійної самореаліза-
ції учителів ЗНЗ як мету, завдання, потреби, мотиви самореалізації, 
установку на самоздійснення, а також конкретні дії: самопізнання (ро-
зуміння, розпізнавання себе на підставі рефлексії), самоактуалізація (ак-
тивізація внутрішнього потенціалу, розкриття власної «Я»-концепції), 
самореалізація на підставі виявлених потенційних сил (передбачен-
ня, чітке налагодження, впорядкування сутнісних сил, спрямування 
їх на максимально повне розкриття в професійній діяльності), самовдо-
сконалення (коригування власних потенційних здібностей на підставі 
самоконтролю й адекватної самооцінки) та саморозвиток (поступовий 
рух внутрішніх сил людини, що призводить до «розквіту» власних 
здібностей); результат професійної самореалізації особистості як новий 
продукт професійної діяльності.

Структура самореалізації за Л. Левченко [124] формується через 
особистість і діяльність: це послідовні акти самопізнання, самооцін-
ки, прояву творчої активності, самостійності, самовираження. Твор-
ча самореалізація відбувається як практичний, продуктивний процес 
вже на підставі підготовки, мобілізувальної роботи самоактуалізації, 
це — реалізація внутрішнього потенціалу особистості, що відбува-
ється шляхом розв’язання досить гострих суперечностей між «Я»-
ідеалом; «Я»-реальністю. Учена під час дослідження творчої само-
реалізації старшокласників у науково-дослідницькій діяльності шкіл 
нового типу дійшла висновку, що творча самореалізація відбуватиметься 
в оптимальному темпі, якщо: науково-дослідницька робота учнів буде 
невід’ємною складовою усього освітнього процесу шкіл нового типу; 
реально здійснюватиметься принцип вільного вибору здібними, обдаро-
ваними учнями проблеми, напряму дослідження, його змісту, керівни-
ка, групи товаришів, разом із якими ведеться дослідницький пошук; 
дослідницькі гуртки, групи, об’єднання будуть сформовані з референт-
них груп учнів, яких пов’язує орієнтація на певний вид майбутньої 
професійної діяльності; члени цих об’єднань (груп) матимуть гнучкий 
навчальний план і за необхідності вивчення окремих предметів здій-
снювати за індивідуальним графіком; дослідницька робота означеної 
категорії учнів стане особистісно та соціально важливою і значущою.

Структуру самореалізації особистості обґрунтовано також і Л. Ри-
балко [190], де виділено ціле-мотиваційне спрямування, зміст якої ста-
новлять мета, завдання, потреби, мотиви самореалізації, установка на са-
моздійснення; дії самості: самопізнання (рефлексія, самосприйняття, 
самоідентифікація, самовизначення, самообмеження); самоактуалізація 
(саморозкриття, розгортання сутнісних сил людини, самопрогнозуван-
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ня); процес самореалізації на засадах самоактуалізації (самопроектуван-
ня як перший акт дії, реалізація — самоорганізація, самоуправління або 
самоменеджмент); самовдосконалення (самомоніторинг, самокорекція, 
саморегуляція, самоконтроль, самооцінка); саморозвиток, самовира-
ження, самопрезентація, самоствердження. Автор також доводить, що 
побудована структура самореалізації особистості є дієвою за умови залу-
чення людини до конкретної діяльності, зокрема педагогічної. На нашу 
думку, така система є більш чітко визначеною та структурованою, аніж 
її пропонують інші вчені, зокрема Т. Куценко, Л. Левченко [121; 124].

Учені Л. Долинська і О. Пенькова [54] також виокремили складо-
ві процесу самореалізації особистості: інформація про власну цінність, 
опанування власного внутрішнього світу; рефлексія; самооцінка; само-
вдосконалення особистості. Процес самореалізації є детермінованим 
не тільки внутрішніми утвореннями, але й реальним досвідом спіл-
кування, взаємодії з навколишнім середовищем, у процесі яких ці 
утворення постійно піддають соціальній апробації.

З’ясовано, що у педагогічній діяльності професійна самореаліза-
ція виконує діагностувальну, проектувальну, навчальну, розвивальну, 
самоосвітню, самовиховну функції (І. Зязюн, Л. Крамущенко, В. Семи-
ченко, Н. Тарасевич [172]).

Суть діагностувальної функції професійної самореалізації вчите-
ля полягає в тому, що він опановує механізми самопізнання, оскільки 
в процесі самопізнання виявляються потенційні можливості кожної 
людини. Серед складових професійної самореалізації особистості є са-
мопізнання як здатність ототожнюватись із професією вчителя, усві-
домлювати значущість розвитку власної «Я»-концепції в педагогічній 
діяльності, виявляти та порівнювати власні здібності з вимогами фа-
хової підготовки. На думку дослідниці Ю. Єрмак, ефективність про-
фесійної самореалізації вчителя зумовлена своєчасним і ґрунтовним 
самопізнанням [59]. Однак, на нашу думку, недостатньо лише знати 
про власні здібності, необхідно ще відчувати й долати перешкоди, які 
заважають професійному самопізнанню особистості. Ми звернули увагу 
на такі бар’єри самореалізації особистості, як: смислові (невизначені 
цінності й сенс життя, відсутність сформованої «Я»-концепції), інте-
лектуальні (недостатній рівень інтелектуальної активності та самопі-
знання, схильність до негативного мислення), емоційні (тривожність, 
нестійка емоційна стійкість), вольові (слабка сила волі, невпевненість 
у власних силах, неадекватна самооцінка).

Позитивне враження складає дослідження Н. Сегеди [201], яка 
посилює нашу думку в тому, що самореалізація педагога в педаго-
гічній творчості ґрунтується на самопізнанні власного потенціалу, 
спрямуванні на саморозвиток особистості на підставі самовизначення, 
на досягненні компетентності, самоорганізації (як мобілізації власної 
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мотивації, когнітивних ресурсів, поведінкової активності), ототожненні 
з творчою діяльністю; визначається предметною реальністю соціально 
значущого внеску особистості в обрану сферу життєдіяльності, відпо-
відальністю особистості за його наслідки.

Проектувальна функція професійної самореалізації вчителів до-
зволяє їм уявляти перспективи самовдосконалення власного потенціалу. 
Неперервне професійне самовдосконалення є важливим чинником саморе-
алізації вчителя. Як вважає І. Харкавців [228], самовдосконалення вчите-
ля має здійснюватись у щонайменше двох глобальних напрямах: профе-
сійному й особистісному. Рівень професійного вдосконалення визначено 
вміннями: ефективно розв’язувати стандартні, тобто типові професійні 
завдання, які часто повторюються, що вимагає здібностей знаходити 
найбільш раціональні за затратами інтелектуальних, трудових, часових, 
матеріальних ресурсів рішення як на підставі знання вже апробованих 
стандартних рішень, так і шляхом генерації нових ідей; ставити перед 
собою нові завдання та знаходити шляхи їх розв’язання. Особистісний 
компонент самовдосконалення складається з формування та підвищен-
ня особистісних ділових навичок і соціальної свідомості та поведінки.

Самовдосконалення особистості містить такі компоненти: когнітив-
ний (це система засвоєних особистістю на рівні переконань моральних 
понять, правил, оцінок, норм, цінностей), мотиваційний (усвідомлення 
людиною свого місця в суспільстві, обов’язок і почуття відповідальності 
перед ними за свої дії і вчинки, вироблення власної соціальної пози-
ції, опанування певної соціальної ролі, знання соціальних норм) і ко-
нативний (сукупність узагальнених прийомів пізнавальної діяльності: 
прийоми оцінного аналізу ситуацій і явищ, прийоми вибору способів 
впливу на ситуацію з метою перетворення її на бажану), й теж можна 
вважати складовою самореалізації педагога [228].

Професійне вдосконалення вчителя відображене у його компе-
тентності до навчання, у обсязі та глибині його знань, високому рівні 
досвіду, який постійно розширюється, збагачує досвід причиною ви-
конання свого завдання. Розвиток компетенції вчителя у шкільному 
середовищі значною мірою має бути заснований на самоаналізі ефек-
тивності професійної активності вчителя, мотивації до професійного 
розвитку та професійній самореалізації.

Слід відзначити, що специфіка самореалізації особистості в про-
фесії зумовлена вимогами кожної окремої професії, а також індивіду-
альними характеристиками фахівців. Ми підтримуємо думку К. Брікман 
[256] про необхідність подальшого навчання вчителів із обов’язковою 
орієнтацією на різноманіття форм, відповідність і можливість вирі-
шення педагогічних викликів на робочому місці й у робочому процесі, 
відповідність інтересам і здатностям людини, так само як і на потреби 
окремого соціально-економічного розвитку регіону.
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Навчальна функція професійної самореалізації вчителів є досить 
важливою з позиції андрагогічного підходу. Окрему увагу звернемо 
на концепцію навчання протягом всього життя (the concept of life-long 
learning). Довготривала мета цієї стратегії — сприяти навчанню про-
тягом усього життя, відповідно до інтересів і здібностей людини, так 
само як і потреб окремого соціально-економічного розвитку регіону. 
Концепція навчання протягом усього життя акцентує на тому, що по-
дальше навчання має бути засноване на внутрішніх потребах або ви-
могах, спричинених зовнішніми факторами, що кожен має отримувати 
й безперервно поповнювати знання, вміння та навички у формальному, 
неформальному й щоденному навчанні [254].

Розвивальна функція професійної самореалізації вчителів полягає 
у професійному саморозвитку його особистісно-професійних якостей. 
У працях О. Колодницької [98] розглянуто професійний саморозвиток 
учителя як процес, спрямований на становлення, інтеграцію та реалі-
зацію у педагогічній діяльності професійно значущих особистісних рис, 
професійних знань, умінь і навичок, перевірено модель процесу стиму-
лювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного 
профілю засобами проектних технологій, виявлено позитивні результа-
ти. На відміну від проведеного дослідження, учена Н. Куценко розглядає 
саморозвиток особистості як складову професійної самореалізації учите-
лів, що забезпечує динаміку сформованості професіоналізму й педагогіч-
ної майстерності, а педагогічну творчість — його рушійну силу [121].

На нашу думку, і самопізнання, і самовдосконалення, і самороз-
виток є невід’ємними складовими процесу професійної самореалізації 
вчителя, які мають на нього безпосередній вплив та від яких він пе-
ребуває у прямій залежності.

Однак, за твердженням К. Брікман [256], професійний розвиток 
вчителя у суспільстві, яке засноване на знаннях, підтримується тоді, 
коли професійне навчання вчителя є спільним і заснованим на дійсних 
професійних потребах вчителя у підвищенні кваліфікації та у контексті 
розвитку. Воно має містити сформоване та заплановане формальне/інсти-
туційне навчання у різноманітті форм, забезпечувати подальшу освіту, 
підтримувати навчання, зумовлене педагогічними викликами на робочому 
місці та у робочому процесі. Креативний і різноманітний процес профе-
сійного вдосконалення може бути забезпечений виділенням аналізу та са-
мостійної рефлексії на професійному досвіді вчителя, так само, як і роз-
виток стратегій самоорганізованого навчання у середовищі школи. Схожу 
думку висловлює й Л. Бенаде [255] про те, що самореалізації будь-якої 
особистості як етичного вчителя досягають як індивідуальною діяльністю 
людської організації, так і колективним актом професійного об’єднання.

Завдяки високим вимогам до педагогічної діяльності вчителі за-
ймаються самоосвітою, проходять планове стажування та підвищують 
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кваліфікацію в міжкурсовий період у закладах післядипломної педа-
гогічної освіти, опановують інноваційні прийоми, методи, форми робо-
ти з учнями в районних методичних центрах і шкільних методичних 
об’єднаннях. Бажання займатися самоосвітою обумовлене самоосвіт-
ньою функцією професійної самореалізації вчителів.

Під час самоосвіти відбувається професійне самовизначення особис-
тості. На думку Л. Манжос [138], професійна самореалізація особи стості 
складається з таких послідовних етапів, як: професійне самови значення, 
професійне становлення та професійне вдосконалення фахівця. Факто-
рами успішного професійного самовизначення особистості є відповід-
ність особистісних якостей характеру, особливостям професії (змісту, 
цілей, цінностей); адекватна самооцінка; мотивація досягнення успіху.

Нам імпонує думка Я. Абсалямової, яка наголошує на тому, що са-
мореалізація особистості потребує управління, менеджменту як системи 
прийняття та реалізації рішень, спрямованих на використання матері-
альних, трудових, фінансових ресурсів, які виконують функції плануван-
ня, організації, мотивації та контролю. На думку авторки, традиційний 
зовнішній менеджмент не забезпечує розкриття творчого потенціалу пе-
дагогічних працівників, а самоорганізація, саморегуляція, самоконтроль 
відіграють важливу роль у процесі самореалізації фахівця. «Оскільки 
кожна людина є творцем свого життя у сенсі траєкторії професійного 
розвитку, процес самореалізації в професії є стратегічним індивідуаль-
но-креативним процесом, спрямованим на результат, як копітка і на-
полеглива робота над собою з метою залучити весь творчий потенціал, 
максимально реалізувати власні можливості та здібності, оптимально 
використовуючи час і зусилля, засвоїти необхідні фахові компетенції, 
тобто досягти потрібного рівня професійної компетентності» [1, с. 12].

Таким чином, ефективність самоосвітньої функції професійної 
самореалізації вчителів зумовлена їхніми вміннями самоорганізації 
як здатності організовувати себе у процесі виконання функціональних 
обов’язків, що виявляється у цілеспрямуванні, активності, усвідомле-
ній мотивації, плануванні своєї діяльності, самостійності, швидкості 
прийняття рішень і відповідальності за них, критичності оцінювання 
результатів своїх дій, почутті обов’язку.

Самовиховна функція професійної самореалізації вчителів до-
зволяє їм стверджуватися в досягненнях. Самоствердження в житті 
людини є основним критерієм її становлення. Дослідники Т. Горобець 
і В. Шкоба [34] наголошують на тому, що у процесі підготовки май-
бутніх педагогів до професійної самореалізації має відбуватися пере-
орієнтація їхньої свідомості, що починається з розвитку особистості, 
індивідуальності, цілеспрямованого формування здібностей до самороз-
витку та самореалізації, а її результатом є самоствердження особистості 
в професійній діяльності. «Метою особистісно зорієнтованої гуманної 
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освіти за умов становлення української державності є не стільки праг-
нення сформувати і навіть не виховати, а знайти, підтримати людину 
в людині, закласти в ній механізм самореалізації особистості (виявлен-
ня творчого потенціалу індивіда, вивчення та створення сприятливих 
умов для його реалізації)» [34, с. 309].

За твердженням Л. Мар’яненко [145], у разі розвиненої саморе-
алізації людині властиві: відкритість світові, перебудова стереотипів, 
рефлексія потреб і почуттів, цілісне сприйняття світу, сформована кар-
тина й образ світу, самодетермінація як підпорядкованість пізнавальної, 
творчої та поведінкової активності людини духовності, вірі і світогляду, 
розуміння зв’язності протиріч, пізнавальна потреба (прагнення до на-
буття знань про навколишній світ), творче спрямування. Для розвитку 
самореалізації необхідно досягати певної сформованості пізнавальної ді-
яльності, водночас, для становлення та розвитку пізнавальної діяльності 
необхідним є досягнення і здійснення самореалізації особистості, і як ре-
зультативного компоненту пізнавальної діяльності, і як риси особистості.

Дослідник Е. Галажинський виявив особистісні якості педагога 
з високим рівнем самореалізації в професійній діяльності, а саме: пі-
знавальна активність і самодетермінація, сформованість образу світу; 
ефективна взаємодія з іншими педагогами, спрямована на професій-
не зростання; продуктивна динаміка досвіду: відкритість, зростання, 
самозміни [цит. за 145, с. 96]. Якість творчої самореалізації вчителя 
визначено: шириною його світогляду, обсягом і глибиною професійних 
знань, умінь і навичок; умінням ефективно реалізувати власний профе-
сійний потенціал; спрямуванням і вмінням самостійно вдосконалювати 
свою професійну та ділову підготовку.

Таким чином, вивченню проблеми надано уваги у вітчизняній 
і зарубіжній науці, але потребує дещо більшого вивчення питання 
виявлення окремих можливостей для кращої самореалізації у профе-
сійній діяльності, тобто підвищення рівнів професійної самореалізації 
вчителів у педагогічній діяльності, створення умов для успішної про-
фесійної самореалізації педагогічних працівників.

Теоретичним обґрунтуванням суті, структури, функцій професійної 
самореалізації вчителів став аналіз та узагальнення змісту наукових 
праць, у яких розкрито складові самості людини (самопізнання, само-
визначення, самовдосконалення, саморозвиток тощо).

У нашому дослідженні концепцію професійної самореалізації вчи-
телів ЗНЗ становлять такі ключові позиції:

1. Методологічною базою дослідження проблеми професійної само-
реалізації вчителів мають бути акмеологічний, особистісно-діяль-
нісний, компетентнісний підходи.

 Посилання на акмеологічні ідеї розвитку суб’єктів педагогіч-
ного процесу (В. Гладкова, О. Гречаник, А. Деркач, С. Калаур, 
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Г. Коваленко, В. Максимова, В. Огнев’юк, Н. Полєтаєва, Л. Рибалко, 
Р. Черновол-Ткаченко, Х. Шапаренко [28; 37; 38; 53; 81; 135; 165; 
191; 235; 238]) дозволяють розкривати суть професійної самореалі-
зації вчителів як мотивацію успіху й самоствердження особистості 
в педагогічній роботі, її роль у досягненні найвищих результатів 
такої діяльності. Акме вчителя є багатовимірною його характе-
ристикою, а суттєвими ознаками такого стану є відчуття потреби 
досягати нових вершин, відшукувати нові способи професійної 
самореалізації в різних видах педагогічної діяльності. З позиції 
акмеологічного підходу метою професійної самореалізації вчителів 
є досягнення акме, тобто стану потенційного розкриття та ви-
користання внутрішнього потенціалу в педагогічній діяльності. 
Найвищим ступенем професійної самореалізації вчителів є про-
фесіоналізм, педагогічна майстерність, готовність пізнавати нове 
й розкривати ресурсний потенціал у різних видах педагогічної 
діяльності. Досягнення вчителем професійного акме залежить від 
розвитку продуктивної «Я»-концепції, тобто самопізнання, само-
сприйняття, самоаналізу на підставі рефлексії, самоідентифікації, 
самовизначення, самообмеження. Переведення потенційних мож-
ливостей в актуальні вимагає стимулювання розкриття сутнісних 
сил учителя, заохочення його до реалізації ресурсного потенціалу, 
сприяння його самопрогнозуванню та самопроектуванню.

 Стимулювання такої категорії респондентів має спиратися на ан-
драгогічні принципи розвитку освітніх потреб учителів, на досвід 
актуалізації елективного, контекстного, самостійного навчання, 
спільної діяльності (В. Буренко, С. Змейов, В. Маслов [17; 71; 146]). 
Доцільність реалізації таких підходів пояснимо тим, що вчителі 
мають певний досвід педагогічної діяльності, однак вони не позбав-
лені стереотипів, які заважають їхній професійній самореалізації 
в педагогічній діяльності. Тому необхідно заохочувати вчителів 
до самоосвітньої діяльності, завдяки якій вони розширюють межі 
власної професійної самореалізації, вибудовують власні проекти са-
мовдосконалення та саморозвитку професійних здібностей; завдяки 
суттєвим положенням особистісно-діяльнісного підходу (Б. Ана-
ньєв, І. Бех, Л. Кондрашова, В. Лозова, І. Якиманська [3; 11; 102; 
128]) мають розширене уявлення про особистісне новоутворення 
вчителів — здатність до професійної самореалізації вчителів як 
суб’єктивна характеристика особистості пізнавати та розкривати 
власний творчий потенціал засобами педагогічної роботи, аналізу-
вати й оцінювати результати власних досягнень, проектувати нові 
досягнення як власні, так і школярів. Зазначений підхід дає змогу 
зрозуміти позицію вчителя, який прагне розвивати власні здібно-
сті в педагогічній діяльності. Професія вчителя є багатогранною 
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і творчою за характером її здійснення, сприятливою для розкриття 
талантів і його педагогічних здібностей. Роль учителя як консуль-
танта дозволяє йому розкривати власні потенційні можливості 
за умов педагогічної діяльності, створювати атмосферу педагогічної 
взаємодії на засадах співробітництва й партнерських відносин;

 з позиції компетентнісного підходу (А. Волосенко, В. Гриньова, 
Л. Карпова, В. Луговий, В. Лунячек, К. Рудніцька, Г. Хортів, А. Ху-
торськой [20; 40; 130; 131; 195; 229; 233]) — дійти до поглибле-
ного розуміння професійної компетентності вчителів як предметно-
діяльнісної характеристики особистості сприймати та відтворювати 
передовий педагогічний досвід, апробувати власну методику на-
вчання і виховання школярів, постійно вдосконалювати власний 
професійно-педагогічний потенціал. Більш детально про цей підхід 
описано в параграфі 1.3 «Компоненти професійної самореалізації 
вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності».

2. Професійну самореалізацію вчителів слід розуміти як процес і ре-
зультат власної перетворювальної діяльності, що являє собою 
самопізнання й порівняння особистісних і професійних якостей 
з вимогами педагогічної діяльності, якісне виконання професій-
них обов’язків, проектування позитивних самозмін й досягнення 
найвищих освітніх результатів. Акценти в нашому дослідженні 
зміщені на професійність учителя, підвищення його професіоналіз-
му в різних видах педагогічної діяльності. Термін «професійність 
особистості» ми запозичили із наукової праці К. Сергєєвої [203], 
яка визначає його як здатність фахівця втілювати власні здібно-
сті, набуті компетенції та досвід у процесі професійної діяльності 
й співпраці на творчому рівні, а також постійно вдосконалювати 
їх протягом життя. На нашу думку, професійність учителя має 
розвиватися в різних видах педагогічної діяльності — навчально-
пізнавальній, організаційно-виховній, науково-методичній. Однак 
недостатньо надано уваги освітньо-проектній діяльності вчителя, 
в якій він має підвищувати рівень власної професійної самореалі-
зації. Освітньо-проектна діяльність учителів є видом педагогічної 
діяльності, у якій вони виявляють індивідуальність і творчість, 
уявляють ідеальний образ нового освітнього продукту й проек-
тують шляхи його отримання, досліджують педагогічні об’єкти, 
явища, процеси на науковому рівні.

3. Із позиції авторського підходу до розуміння професійної самореа-
лізації вчителя доцільно зважати на її структуру як сукупність 
конкретних дій, а саме: самопізнання та самовизначення на підста-
ві рефлексії; самоактуалізація і самопрогнозування; безпосередньо 
самореалізація як виявлення потенційних сил, самопроектуван-
ня, самоорганізація та самоуправління; самовдосконалення — 
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саморегуляція, самоконтроль і самооцінка, самоствердження; само-
розвитку в педагогічній діяльності, підпорядкування меті й завдан-
ням, мотивації і ціннісним педагогічним орієнтаціям. У дослідженні 
ми зібрали та структурували дії самості в логічній послідовності, 
реалізація яких забезпечує процес розгортання сутнісних сил учи-
теля. Така структура є унікальною, оскільки такі дії відбуваються 
в різних видах педагогічної діяльності вчителя. Однак наукову 
новизну дослідження становить реалізація такої структури профе-
сійної самореалізації вчителів в освітньо-проектній діяльності, що 
й поглиблює розуміння сутності та призначення феномена людини.

4. Розуміння суті професійної самореалізації вчителів має посилю-
ватися шляхом розкриття її функцій — діагностувальної, проек-
тувальної, навчальної, розвивальної, самоосвітньої, самовиховної. 
У такий спосіб розкрито структуру професійної самореалізації 
вчителів через безпосередню реалізацію її складових, а функ-
ціональний підхід дозволяє розкривати зв’язки між процесами 
самості, виявляти їх у конкретних предметних діях, наприклад, 
у освітньо-проектній діяльності вчителя.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСВІТНЬО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
Професійна самореалізація вчителів відбувається у різних видах 

педагогічної діяльності, в тому числі й у освітньо-проектній діяльності. 
Освітньо-проектна діяльність — це вид педагогічної діяльності, в якому 
виявляється індивідуальність і творчість педагога, є можливість уяви-
ти ідеальний образ нового освітнього продукту та спроектувати шляхи 
його отримання, де досліджено педагогічні об’єкти, явища та процеси 
на високому науковому рівні.

Освітньо-проектна діяльність розширює межі навчальної інформа-
ції, стимулює пошукову роботу, згуртовує суб’єктів педагогічної праці 
для виконання спільної мети, сприяє розвитку пізнавальних навичок, 
умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, а також дає можли-
вість розв’язувати проблеми з будь-якої галузі, що сприяє пошуку 
нових методів, гнучкості мислення, новаторству.

Завдяки освітнім проектам учителі підвищують рівень профе-
сійної самореалізації, оскільки генерація ідей і пошукова діяльність 
мобілізують професійно-педагогічний потенціал на розв’язання завдань 
і нестандартних ситуацій, активізують набуті раніше знання й уміння 
освітньо-проектної діяльності, сприяють інтелектуальному розвиткові 
й неординарному мисленню. Створення освітніх проектів вимагає від 
учителів рішучості й відкритості, гнучкості й самостійності.
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У науковій літературі є близькі підходи до розуміння освітньо-
проектної діяльності суб’єктів педагогічного процесу. Учені під час 
дослідження особливості організації навчально-пізнавального процесу 
школярів використовують термін «навчальна проектна діяльність осо-
бистості». Зокрема, дослідниця Т. Каминіна [84] розуміє під навчальною 
проектною діяльністю студента комплексну діяльність, яка інтегрує 
пізнавальну і проектну діяльності, спрямовані на засвоєння соціо-
культурного досвіду (знань, способів діяльності, творчості, цінностей, 
ідеалів) і збагачення особистого досвіду у процесі створення проектів 
на підставі усвідомлення проблем, висування цілей, прогнозування 
результатів, знаходження шляхів і засобів їх досягнення, рефлексії 
власної діяльності та її подальшого коригування.

У дослідженні посилаємося на праці О. Купенко та К. Яресько 
[120; 250], які розкривають логіку здійснення навчальної проектної 
діяльності школярів. На думку авторів, така діяльність починаєть-
ся зі створення певного образу майбутнього, що забезпечує необхідні 
переваги порівняно з ситуацією без проекту і є можливою за наявної 
команди виконавців і ресурсів, та яка завершується у визначений час 
із перетворенням цього образу на об’єктивну реальність.

Ми звернули увагу на працю С. Мєлєхіної [150], в якій зазначено, 
що в проектній діяльності людини інтегровано ціннісно-орієнтаційну, пе-
ретворювальну, емоційну, пізнавальну, естетичну та комунікативну види 
діяльності. Нас зацікавили думки вченої про те, що потреби школярів під 
час розробляння й реалізації проекту та його перетворювальний характер 
є найважливішими умовами організації навчання. На нашу думку, під час 
організації проектної діяльності школярів відбуваються зміни в особистості 
вчителя, оскільки він також опановує нову навчальну інформацію, ефек-
тивні способи самопізнання, що й сприяє створенню ідеального або мате-
ріального продукту, якому притаманна об’єктивна чи суб’єктивна новизна. 
Ми переконані в тому, що в освітньо-проектній діяльності розвиваються 
всі суб’єкти педагогічного процесу, оскільки новизна й пошукова діяль-
ність викликають інтерес у них до розкриття власних потенційних сил.

В Енциклопедії освіти зазначено, що проектна діяльність — 
це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована 
на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого ре-
зультату у процесі цілепокладання, планування та здійснення проекту. 
Така діяльність належить до унікальних способів людської практики, 
пов’язаної із передбаченням майбутнього, створенням його ідеально-
го образу, здійсненням та оцінюванням наслідків реалізації задумів. 
Проектування є творчою, інноваційною діяльністю, оскільки вона за-
вжди спрямована на створення об’єктивного та суб’єктивного нового 
продукту. Проектування — категорія перетворювальної діяльності, що 
сконструйована проектом [56].



28 Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, С. В. Кіриченко

Теорія і практика проектної діяльності та проектного навчання 
набули активного розвитку наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. 
Підходи до розуміння сутності цих понять у вітчизняній і зарубіжній 
педагогіці були різними. Українські вчені (Г. Ващенко, А. Макаренко, 
С. Русова [173]) пов’язували методи навчання, зокрема й проектний, 
із проблемою творчого розвитку особистості, оновленням шляхів під-
готовки її до життя і праці. Зокрема, С. Русова писала: «Нова школа 
кладе собі за головну мету — збудити, дати змогу виявитися самостій-
ним творчим силам дитини. Викликавши творчу самостійну діяльність 
дитини, вчитель поширює свідомість учня й тим самим поширює діяль-
ність його, та допомагає йому новими засобами творити якнайкраще. 
Задля того, щоб зуміти викликати в учня духовну діяльність, треба 
зрозуміти душевний стан дитини» [231, с. 375].

За кордоном науковим підґрунтям методу проектів були прагма-
тичні ідеї американського філософа і педагога Д. Дьюї, який уважав, 
що навчання потрібно організовувати навколо якоїсь справи, а умовами 
його успішності є проблемність навчального матеріалу, активність ди-
тини, зв’язок навчання із життям дитини, грою, працею. Справжньою 
метою здобуття освіти, на думку вченого, мають проголошувати вміння 
пристосовуватися до дійсності, чого найкращим чином можна досягти 
через одержання знань із практичної самодіяльності, особистого досвіду 
(«Школи майбутнього», 1922). Роль учителя зведено до спрямування 
самодіяльності дітей і пробудження їхньої допитливості [56].

У дисертації звертаємо увагу на те, що в сучасних дослідженнях 
[58; 87; 98; 132; 144; 151; 159; 163; 164; 175; 189; 208; 232; 243] 
також йдеться про метод проектів, що, на нашу думку, перевантажує 
розуміння суті освітньо-проектної діяльності вчителя, обмежує функ-
ціональні межі обов’язків учителя. На наш погляд, освітньо-проектна 
діяльність учителя є ширшою за розуміння лише використання методу 
проектів у навчанні та вихованні школярів. Тому ми проаналізували 
історію виникнення методу проектів, його використання в сучасній 
школі, однак зробили висновок, що підготовка вчителів з різних на-
вчальних предметів до використання методу проектів із учнями різ-
ного віку є методичною проблемою й вимагає окремого дослідження. 
У цьому аспекті й слід уживати термін «навчальний проект школярів», 
що означає «можливість виконувати щось цікаве самостійно в групі 
чи самостійно, максимально використовуючи свої можливості; це ді-
яльність, що дозволяє виявити себе, випробувати свої сили, докласти 
свої знання, принести користь і показати публічно результати досяг-
нення; це діяльність, спрямована на розв’язання значущої проблеми, 
сформульованої учнями у вигляді мети й завдання, коли результат цієї 
діяльності — знайдений спосіб розв’язання проблеми — має практич-
ний характер і важливе прикладне значення» [56, с. 717].
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Нам імпонує думка, що стосується освітньо-проектної діяльності 
як дидактичного засобу розвитку, навчання та виховання школярів, 
що дозволяє формувати та розвивати специфічні навички проектуван-
ня, а саме навчити:

1) проблематизації (розгляду проблемного поля та виділенню під 
проблему, формуванню головної проблеми та завдання, що ви-
пливає з цієї проблеми);

2) цілепокладання та планування діяльності;
3) самоаналізу та рефлексії (самоаналізу успішності та результатив-

ності вирішення проблеми проекту);
4) презентації своєї діяльності та результатів;
5) вміння готувати матеріал для проведення презентації в наочній 

формі з використанням для цього спеціально підготовленого про-
дукту проектування;

6) пошуку потрібної інформації, виокремлення та засвоєння необ-
хідного знання з інформаційного поля;

7) практичного застосування знань, умінь, навичок у різноманітних, 
нетипових ситуаціях;

8) вибору, освоєння та використання адекватної технології створення 
продукту проектування;

9) проведення дослідження (аналізу, синтезу, висуванню гіпотези, 
деталізації та узагальнення) [56].

У праці О. Ярошинської [252] педагогічне проектування розглянуто 
як цілісний процес зміни освітнього середовища, а його складовими 
є прогнозування, моделювання, конструювання, реалізація задуманого. 
У монографії О. Жерновникової [62] виділено етапи проектування на-
вчальної діяльності старшокласників: педагогічне моделювання (ство-
рення моделі) як розробляння загальної ідеї створення педагогічних 
систем, процесів або ситуацій і основних шляхів їх досягнення; пе-
дагогічне проектування (створення проекту) — подальше розробляння 
створеної моделі й доведення її до рівня практичного використан-
ня; педагогічне конструювання (створення конструкту) — подальша 
деталізація створеного проекту, наближення його для використання 
за конкретних умов реальними учасниками виховних відносин. За-
уважимо, що проектування починається з прогнозування, результати 
якого відбиваються в створеному плані, де для досягнення уявленого 
необхідно розкривати власні самості, формувати, наприклад, вміння 
самоорганізації. З урахуванням наукових і практичних досягнень на-
званих авторів докторських дисертацій ми склали власну думку щодо 
освітньо-проектної діяльності та її складових.

Проектування як осмислене створення образу майбутнього ба-
жаного педагогічного результату, опис процедури перетворення цього 
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образу на об’єктивну реальність є невід’ємною функцією педагогічної 
діяльності вчителя, його орієнтування на майбутнє дитини. У цьому 
випадку знову скористаємося думками С. Русової щодо проектування 
майбутнього кожної дитини, які є актуальними й нині. У освітянсько-
му середовищі щойно відбуваються зміни, за якими не встигають ні 
науковці, ні практики. За цими реформами губиться головне — осо-
бистість людини. Ось як писала С. Русова: «Я вважаю, що будь-яка 
реформа освіти має спиратись на особистість людини. Сама людина 
має бути центром освіти, і ми не повинні ніколи забувати, що людина 
починає своє інтелектуальне зростання не в університеті, а від самого 
народження, і його слід стимулювати протягом перших трьох років 
з величезною інтенсивністю». І далі «Ми, вчителі, можемо тільки до-
помогти цій роботі. Ми стаємо свідками розвитку людської душі, появи 
Нової людини, яка не буде більше жертвою подій, а завдяки чіткості 
бачення зможе спрямувати і створити майбутнє людства» [231, с. 420].

У дисертації В. Дейниченко [52] наведено аналіз визначення сен-
су поняття «проектування» в різних галузях діяльності і в працях 
учених. З метою запобігання дублювання цитованих учених ми взяли 
до уваги основні ознаки проектування в освіті, самостійно їх об’єднали 
за власною думкою. До проектування ми віднесли такі ознаки: а) ін-
тегрована перетворювальна діяльність, що складається з мисленнєвих 
(аналіз, синтез, абстрагування, сприйняття, узагальнення) і практичних 
(прогнозування, планування, моделювання, конструювання, самоорга-
нізація) дій, оцінювання й коригування освітніх результатів; б) ство-
рення проекту — прототипу, прообразу передбачуваного або можливого 
об’єкта (стану), яке відбувається завдяки перспективному орієнтуванню 
в педагогічній діяльності, логічній системі бачення майбутнього педаго-
гічних процесів, явищ, об’єктів, їх моделюванню, чіткому виконанню 
практичних дій; в) інноваційність як привнесення нового в педагогічну 
діяльність, що пов’язано з передовим досвідом учителів-новаторів. На 
узагальнення розпорошених висловлювань різних авторів зазначимо, 
що проектування в педагогіці — це система уявлень про тенденції 
розвитку освіти, соціальні й виробничі потреби ринку праці, образ 
конкурентоспроможного випускника ЗЗСО, вимоги до сучасного мо-
більного вчителя та способи професійної самореалізації в різних видах 
педагогічної діяльності. Для успішного вчителя важливим є уявлення 
про перспективи професійної самореалізації, кар’єрного зростання.

Доцільним є нагадування про перспективні лінії життя людини, які 
впливають на процес проектування. За визначенням А. Макаренка, пер-
спектива — це бажана для людини мета, яку вона хоче реалізувати, «за-
втрашня радість». Перспектива може бути близькою, середньою, далекою. 
Близька перспектива є у кожної людини, вона природна і стимулює ді-
яльність особистості, допомагає долати труднощі. Середня — в прагненні 
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людини до якоїсь події в її житті, але відсуненій за часом. Далека пер-
спектива — це те, до чого прагне людина протягом життя [цит. за 128].

Як стверджують В. Гуменюк, І. Наумчук, «проектування є сьогодні 
новою методологією управління, особливим видом творчої діяльності, 
тісно пов’язаним із науковим дослідженням, прогнозуванням, плану-
ванням, моделюванням, програмуванням, соціальним управлінням» [47, 
с. 97]. В. Мирошниченко [152] трактує термін «проектування» як метод 
навчання й ототожнює з методом проектів; уміння користуватися таким 
методом, на думку науковця, є показником високої кваліфікації сучасно-
го вчителя. На думку І. Гальченко [25], проектування розвитку і транс-
формації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
передбачає створення умов для безперервної освіти вчителів упродовж 
життя, реалізацію яких забезпечують суспільство й держава. Налаго-
дження процесу навчання дорослих, зокрема й вчителів, з одного боку, 
дозволить їм розкривати та реалізовувати резервний потенціал, який 
має кожна людина, а з іншого — розширить освітні послуги універси-
тетів, дистанційного навчання, системи післядипломної освіти, засобів 
масової інформації, просвітницької діяльності громадських організацій.

Суть проектування, як зазначає В. Мирошниченко [152], полягає 
в тому, щоб стимулювати інтерес школярів до знань, формувати вміння прак-
тичного застосування набутих знань, поєднувати академічні знання з праг-
матичними, зберігати оптимальний баланс на кожному етапі навчання. Реа-
лізація освітніх навчальних проектів позитивно впливає на творче зро стання 
педагогів у системі методичної роботи, оскільки їх виконання спонукає 
до співпраці, розуміння потреб усіх учасників педагогічного процесу, вияв-
лення поваги до колег та учнів, відкритості досвіду педагогічної діяльності.

Учена Л. Мартинець [144] згрупувала засоби проектної діяльності 
на підставі теоретичного навчання: засвоєння засад проектної діяльності 
через факультативні (авторські) спецкурси, консультації, індивідуальну 
роботу, виховну роботу; учнівського досвіду — створення учнями (про-
ектною групою) портфоліо проекту; практичного навчання — створен-
ня проектів на уроках, факультативних заняттях, у системі «Школи 
самовиховання», в системі учнівського самоврядування, в проектних 
майстернях, у системі «учень – батьки».

На підставі аналізу наукових праць (В. Дейниченко, О. Жерновни-
кова, В. Костіна, О. Красовський, О. Купенко, О. Медведєва, Н. Олефірен-
ко, О. Остапчук, Є. Полат, С. Прийма, О. Прашко, А. Пуліна, Г. Романова, 
Л. Савченко, А. Цимбалару, К. Яресько, О. Ярошинська [52; 62; 110; 
113; 149; 166; 169; 182; 183; 184; 187; 194; 196; 234]) освітньо-про-
ектну діяльність суб’єктів педагогічного процесу охарактеризовано, 
як: 1) проектування — осмислене створення образу майбутнього ба-
жаного педагогічного результату, опис процедури перетворення цього 
образу на об’єктивну реальність (проектування навчальної діяльності 
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старшокласників, складання плану профорієнтації старшокласників 
тощо); 2) самопроектування — уявлення й моделювання позитивних 
змін в особистісному й професійному житті (побудова індивідуальної 
траєкторії саморозвитку, власного освітнього маршруту); 3) створення 
й виконання освітніх проектів — втілення уяви й перетворення бажа-
ного образу на об’єктивну реальність за наявної команди виконавців 
у визначений термін, отримання нового освітнього продукту.

На підставі аналізу вищеназваної наукової літератури ми дійшли ви-
сновку, що складовими освітньо-проектної діяльності вчителя є прогнозу-
вання, планування, моделювання, конструювання, самоорганізація, які він 
здійснює у педагогічному процесі. Доведемо, що саме в такій послідовності 
виконанням дій забезпечують ефективність освітньо-проектної діяльності.

А) Прогнозування. У Новому тлумачному словнику української мови 
(2008) термін «прогноз» визначено як «передбачення на підста-
ві наявних даних напряму, характеру й особливостей розвитку 
та закінчення явищ і процесів у природі й суспільстві; прогно-
зу», а термін «прогностика» — «наука про передбачення зако-
номірностей розвитку та закінчення явищ і процесів у природі 
й суспільстві; прогноз» [162, с. 23]. Прогнозування — це роз-
робляння прогнозів, тобто ймовірних суджень щодо стану функ-
ціонування об’єкта у найближчому і віддаленому майбутньому. 
Прогноз в освіті — частина соціального прогнозу. У широкому 
соціальному аспекті прогнозують відновлення змісту освіти та на-
вчання (упровадження стандартів змісту освіти передбачає зміни 
в навчальних планах і програмах); прогнозують упровадження 
освітніх технологій, термінів навчання на різних рівнях освіти; 
упровадження інноваційних діагностичних систем у оцінюванні 
знань, умінь і навичок учнів; стан здоров’я школярів і залежність 
результатів освіти від складності технологій навчання, викорис-
тання комп’ютерів та інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ); прогнозування впливу екології на життєві процеси люди-
ни [56]. «Прогнозування — це наукове передбачення та очікування 
результатів взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів залежно 
від форми взаємодії (монологічна, діалогічна, інтерактивна), від 
цілей навчання та попереднього планування» [62, с. 68]. Резуль-
татом прогнозування є припущення про те, що може бути.

 До методів прогнозування належать методи екстраполяції, матрич-
ного, мережевого моделювання, експертного оцінювання. Метод 
екстраполяції полягає в поширенні висновків, отриманих уна-
слідок спостереження за явищами, процесами, об’єктами.

 У прогнозуванні вчителя ми виділяємо такі позиції, як: поста-
новка мети як уявлення й передбачення позитивних, кращих 
результатів, досягнень суб’єктів педагогічного процесу, а також 
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відхилень негативного; розвиток уяви, інтуїції, оскільки вчитель 
має відчувати потреби школярів, виявляти власні потреби; вра-
хування й оцінювання результатів діагностувальної діяльності.

 Дослідниця Г. Вишинська [19] пов’язує проектування з педагогіч-
ним прогнозуванням як передбаченням характеру, особливостей роз-
витку та закінчення явищ і процесів у природі й суспільстві, яке 
перебуває у формі цілепокладання (встановлення ідеального перед-
баченого результату діяльності), планування (проекція в майбутнє 
людської діяльності для досягнення поставленої мети визначеними 
засобами, перетворення інформації про майбутнє на конкретні дії 
з досягнення результатів), програмування (установлення основних 
положень, які потім розгортаються в плануванні або послідовності 
конкретних заходів із реалізації планів), проектування (створення 
конкретних образів майбутнього, елементів розроблених програм, 
загальних рішень). Сприймаємо на свій рахунок методи розроблян-
ня прогнозів, про які говорить авторка, оскільки освітня проектна 
діяльність учителів вимагає педагогічного втручання. До методів 
розробляння прогнозів у педагогіці Г. Вишинська відносить: теоре-
тичні розрахунки та моделювання розвитку кожної конкретної під-
системи та її компонентів за етапами у вигляді описових графічних 
і математичних моделей; дослідно-експериментальне моделювання, 
коли окремі елементи прогнозу перевіряють на практиці; координа-
ційне уточнення прогнозів, їх корекція із позицій суміжних наук.

 Повернемося до специфіки педагогічної діяльності вчителя і зга-
даємо роздуми К. Ушинського про цілі виховання й перспективне 
бачення щасливої людини. «Якщо нам кажуть, що метою вихован-
ня буде зробити людину щасливою, то ми маємо право запитати, 
що саме розуміє вихователь під словом щастя: бо, як відомо, немає 
предмета в світі, на який люди дивилися б так неоднаково, як 
на щастя: що одному здається щастям, те іншому може здавати-
ся не тільки неістотною обставиною, а навіть просто нещастям. 
І якщо ми придивимося глибше, не захоплюючись уявною подіб-
ністю, то побачимо, що майже в кожної людини особисте поняття 
про щастя і що поняття не є прямим результатом умов, без краю 
різноманітних для кожної окремої особи» [231, с. 173]. У такому 
висловлюванні відомого педагога закладені ґрунтовні думки про 
індивідуальність кожної людини, її прагнення до щастя, бажан-
ня зробити себе кращою і досконалішою. Учитель має уявляти 
цілі виховання школярів, передбачати шляхи удосконалення як 
власні, так і школярів, ураховувати індивідуальні особливості 
суб’єктів педагогічного процесу.

 Пояснення суті уяви вчителя знаходимо в праці І. Юсупова 
[173] «Психологія взаєморозуміння», в якій розкрито механізм 
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передбачення поведінки обох сторін під час педагогічної взаємодії. 
У свідомості вчителя з’являється гіпотеза щодо можливих подій 
очікуваної зустрічі. У цій гіпотезі перебираються відомі з життя 
й практики комбінації розв’язання педагогічних ситуацій. Мозок 
напружено продукує увесь наявний досвід, в якому аналогічні си-
туації постають як набір даних. Усередині цього процесу асоціації 
їх зіставлення вибудовуються в передбачення різноманітних варіантів 
і моделей поведінки партнера. Звичайно, уява може спродукувати 
фантастичні варіанти і тому слід пам’ятати про узгодження уявного 
та реального результату, реальних потенційних можливостей учителя 
для розв’язання педагогічної ситуації, створення освітніх проектів.

 У цьому аспекті важливою є гностична функція педагогічної ді-
яльності вчителя, спрямована на вивчення окремих учнів і класів; 
оцінювання методів навчання та виховання (визначення сфери 
ефективного застосування об’єктивного і суб’єктивного); вивчення 
методичних вказівок (їх практичне оцінювання, розмежування 
в них об’єктивного і суб’єктивного); аналіз власного досвіду і до-
свіду інших учителів, узагальнення його і перенесення ефективних 
форм, методів і прийомів у практику своєї роботи:; вивчення, 
самоосвіта і самовиховання своєї особистості [223].

Б) Планування. На нашу думку, прогнозування має відбуватися 
на підставі діагностувальної діяльності та враховувати її резуль-
тати, оскільки передбачення має бути науково обґрунтованим 
і достовірним. Освітньо-проектна діяльність виявляється в кон-
кретних діях учителя, в логічній схемі мислеутворення: діагноз – 
прогноз – план. Така діяльність є результатом тривалих розду-
мів учителя, наслідком діагностування ситуації та прогнозування 
майбутнього освітнього продукту, що впливає на ефективність 
педагогічної діяльності. На думку І. Підласого, ефективність, на-
приклад, уроку залежить від уміння вчителя його планувати. Слід 
не просто закликати вчителя до аналізу чинників ефективності 
уроку, а й озброїти його конкретною схемою, зібрати ці чин-
ники в систему, оцінити інтенсивність їхнього впливу. Логічне 
завершення аналізу чинників ефективності уроку виявляється 
в діагностичній карті. Як вважає учений, важливим є діагноз як 
прояснення собі картини завтрашнього заняття. За діагностуван-
ням починається прогнозування, суть якого полягає в тому, що 
подумки визначають результати й оцінюють їх якість, мисленнєво 
«програють» варіанти проведення уроку, вибір методів і прийомів, 
форми проведення уроку. План уроку — це перенесення влас-
них роздумів на конкретні опорні сигнали, своєрідні знаки-орі-
єнтири, своєрідні висновки. «Поглянемо на проблему без емоцій: 
план «не спрацьовує», тому що він нереальний. А нереальний він 
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тому, що складається без належного наукового обґрунтування. 
Ось корінь проблеми. Малообґрунтований план вплинути на хід 
подій принципово не може. Не буде він мати й мобілізаційної, 
спрямувальної сили, а тому й перетворюється з порадника й по-
мічника в роботі на «формальний документ» для тих, хто здій-
снює перевірки, а часом — і на гальмо прогресу» [173, с. 290]. 
На нашу думку, вчитель має співвідносити власні потенційні 
можливості з вимогами до уроку, оцінювати й виявляти твор-
чий підхід до його організації, і тоді план уроку буде реальним.

 У науковій праці Г. Лисовенко [126] уточнено, що самоаналіз уро-
ку — це комплексний підхід, в якому тісно пов’язані між собою 
психологічний, педагогічний, змістовний, методичний і предмет-
ний аспекти. Самоаналіз уроку для вчителя має першочергове 
значення, оскільки він дає можливість «поглянути» на свій урок 
з боку, оцінити його значення загалом, цілеспрямовано осмислити 
сукупність власних теоретичних знань, способів, прийомів робо-
ти в їх практичній проекції у взаємодії з класом і конкретними 
учнями. Самоаналіз уроку має бути для вчителя рефлексією, яка 
дозволяє вчителю оцінити свої переваги та недоліки, визначити не-
реалізовані резерви, уточнити суперечливі моменти, індивідуальні 
стилі діяльності. Самоаналіз уроку як процес усвідомлення і само-
пізнання формує в учителя аналітичні здібності, розвиває інтерес 
і визначає необхідність вивчення проблеми навчання та виховання.

В) Моделювання. У Новому тлумачному словнику української мови 
(2008) термін «модель» означає «зразок якого-небудь нового виробу, 
взірцевий примірник чогось; взірець; предмет, відтворений у змен-
шеному іноді в збільшеному або натуральному вигляді» [161, с. 213]. 
Модель — уявна або матеріальна реалізована система, що відобра-
жає або відтворює об’єкт дослідження (природний або соціальний) 
і здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію 
стосовно цього об’єкта. За властивостями моделі можемо дізнатися 
про властивості об’єкта, до неї висувають вимоги адекватності, тобто 
її відповідності реальній дійсності за суттєвими властивостями [56].

 У дослідженні ми скористалися працями В. Маслова [146], який 
надає поради щодо моделювання педагогічних систем, оскіль-
ки існують такі недоліки ілюстративних моделей у працях до-
слідників, як: елективність змісту та хаотичність відображення 
їх структурних складових, нелогічність розташування різних ком-
понентів, порушення ієрархічних зв’язків між ними. На думку 
вченого, у процесі моделювання необхідно керуватися такими 
положеннями: метою моделювання має бути створення робо-
чого аналога, максимально наближеного до наявного оригіна-
лу або його мисленнєвого уявного відображення у певній схемі: 
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словесній, графічній, ілюстративно-площинній, об’ємній, статичній, 
динамічній; модель має відтворювати якнайповнішу картину наяв-
ного або уявного мисленнєвого (ідеального) об’єкта, процесу, що має 
системний характер; будь-яка модель буде завжди більш спрощеною, 
схематичною порівняно з оригіналом, окрім еталонних моделей, які 
створюють для того, щоб бути взірцем, на який потрібно орієнту-
ватися; модель має певний рівень абстрагування від конкретних 
зовнішніх і внутрішніх ознак, притаманних її оригіналу-системі.

 Наведемо приклад із власного досвіду розробляння акмеологічної 
моделі випускника ліцею на підставі аналізу реальних потенційних 
можливостей, прогнозування його майбутнього, виявлений мрій 
і планів особистості — професійного самовизначення старшоклас-
ників (див. додаток А).

 На базі Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Хар-
ківської області ми розробили модель змін у ліцеї, цільове призна-
чення якої полягає в становленні особистості ліцеїста як сучасної, 
освіченої, компетентної людини, здатної до самовизначення в со-
ціокультурному середовищі, гідного громадянина української дер-
жави за умов реалізації багатовекторної моделі ліцейської освіти, 
яка дозволяє розпізнавати та реалізовувати індивідуальні здібності 
учнів і є умовою підвищення якості освіти. Під час моделювання 
у загальному вигляді вихідними положеннями моделі є: певні вхідні 
змінні, вихідні змінні, множина параметрів системи, алгоритм пе-
ребігу процесу щодо зміни на кінцевий результат. Важливим було 
спільне вираження педагогічним колективом бачення розвитку на-
шого ліцею. Для цього ми звернулися до поетапного конструюван-
ня нашого розвитку. Проектуючи майбутнє ліцею, ми визначили 
пріоритетні завдання для досягнення мети. Реалізація цих завдань 
дозволила закласти фундамент загальнокультурних і ціннісних 
орієнтирів у вихованні та навчанні ліцеїстів, засади інноваційного 
розвитку ліцею, засади для підвищення якості освітньої діяльності.

Г) Конструювання. У дослідженні використовуємо підхід відомої 
вченої Н. Кузьміної [117] щодо визначення функцій педагогічної 
діяльності. На думку вченої, вчитель має виконувати конструк-
тивну, комунікативну, організаторську, гностичну функції педа-
гогічної діяльності. Попри те, що дослідниця не називає проек-
тувальну функцію педагогічної діяльності, все ж таки елементи 
проектування містяться в кожній із названих функцій. Зокрема, 
конструктивну функцію педагогічної діяльності визначено як умін-
ня прогнозувати педагогічний процес, що містить основні види 
проектувальної діяльності: конструктивно-змістову діяльність як 
відбір змісту навчально-виховного матеріалу та його конструюван-
ня; конструктивно-операційну діяльність — планування структури 
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дій вчителя й учня; конструктивно-матеріальну — проектування 
навчально-матеріальної бази для навчання та виховання школярів.

 З великою повагою до Н. Кузьміної певною мірою ми відійдемо від 
її думки — процеси конструювання і проектування не ототожнювати-
мемо. У Новому тлумачному словнику української мови (2008) термін 
«конструювати» означає «робити конструкцію чого-небудь; створюва-
ти що-небудь у певному складі; установлювати певний склад чогось; 
творити» [160, с. 881], термін «конструктор» — «той, хто констру-
ює що-небудь, створює конструкції» [там само], порівняно з цим 
термін «проектування» означає в педагогіці «процес розроблення 
реальних або умовних проектів перетворень у навчанні» [56, с. 477].

Д) Самоорганізація. Ми реалізуємо ідею переходу із зовнішнього 
у внутрішнє, тобто організаторська функція вчителя є зовнішнім 
виявленням його освітньо-проектної діяльності, а самоорганізація 
є внутрішнім рушійним механізмом успішної освітньо-проектної 
діяльності. По суті, проектування пронизує й організаторську 
функцію вчителя, й самоорганізацію його в такій діяльності. Орга-
нізаторська функція педагогічної діяльності вчителя полягає в ре-
алізації та корекції проектів конструктивної діяльності. Її спря-
мовано на формування морально-ціннісних установок вихованців 
і наукового світогляду, їх ставлення до праці, явищ природи 
і суспільства, ідеалів та інших мотивів поводження; прищеплен-
ня стійкого інтересу до навчальної діяльності та науки, до ви-
робництва і професійної діяльності, що відповідає схильностям 
і можливостям дітей; організації спільної творчої діяльності, мета 
якої — розвиток соціально важливих якостей особистості [223].

 Самоорганізацію вчителя в освітньо-проектній діяльності розгля-
даємо як уміння організовувати себе, що виявляється в цілеспря-
муванні, активності, усвідомленій мотивації, плануванні власної 
діяльності, швидкості прийняття рішень і відповідальності за них, 
критичності оцінювання результатів власних дій, почутті обов’язку; 
як здатність самостійно підтримувати, відтворювати, удосконалю-
вати рівень професійної самореалізації в педагогічній діяльності. 
Цілком доречною є порада В. Сухомлинського про самодисципліну 
в розумовій праці, суть якої полягає в тому, що «ніколи не від-
кладайте на завтра якусь частину роботи, яку треба виконати 
сьогодні». І далі: «Зробіть звичкою те, щоб частина завтрашньої 
роботи була виконана сьогодні. Це буде дієвим внутрішнім сти-
мулом, який задає тон усьому завтрашньому дню» [231, с. 487].

Створення чіткого плану роботи з урахуванням власних обмежень 
і можливостей допомагає учителям під час самоорганізації. Завдяки про-
веденню хронометражу педагогічної діяльності вдається упорядкувати 
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всі дії та визначити пріоритети, що дає змогу розподіляти час, виконува-
ти щоденний план, виділяти час для творчої роботи. Раціональне вико-
ристання робочого часу має результат, а делегування повноважень, окрім 
економії часу, дає можливість педагогічним працівникам розкривати 
свої здібності та більш відповідально ставитися до прийняття рішень.

Процитуємо приклад есе із портфоліо, написане вчителькою, яка 
брала участь у фаховому конкурсі «Учитель року»: «Займаючись са-
мовихованням, я виявила в собі брак вольових якостей, наприклад, 
невміння говорити «ні», що змусило мене розробити власні вправи 
тренування волі. Наприклад, у вільний час на перегляд електронної 
пошти відводила собі чітко 20 хвилин й дотримувала цього правила. 
Під час читання нової літератури ставила собі завданням читати не від-
волікаючись саме 30 хвилин — не більше і не менше. Ввела обов’язкову 
щоденну годину роботи за «зачиненими дверима», що дозволило мені 
надавати більше часу творчій роботі, яка потребує додаткового осмис-
лення. Почала вчитися швидкочитання, оскільки з’явилася потреба 
роботи з великим обсягом інформації. Наприклад, використовувала такі 
прийоми: під час читання намагалась зрозуміти зміст тексту, одночасно 
відбивала певний ритм, що розвивало концентрацію; не повторювати 
про себе текст і не концентрувати погляд на кожному слові, а сприй-
мати текст у цілому. Корисним було спостереження динаміки прояву 
певних індивідуальних характеристик».

Самопроектування уявлення й моделювання позитивних самозмін 
в особистісному й професійному житті. Першим актом дії самореалізації, як 
стверджує Л. Рибалко [190], є самопроектування як процес планування само-
змін у особистісно-професійному житті людини. Термін «самопроектування» 
пов’язаний із терміном «проекція», що є процесом і результатом усвідомле-
ного чи неусвідомленого перенесення суб’єктом власних уявлень, властиво-
стей, станів на зовнішні об’єкти, здійснення під виливом домінантних потреб, 
смислів і цінностей суб’єкта. Самопроектування містить дії перетворення, 
перенесення, передбачення, здійснення яких вимагає від людини розвине-
ного мислення, креативності, самостійності, емоційної стійкості, мобільності.

Покладаємося на думку Л. Коростильової, яка вважає самопроек-
тування складовою самореалізації та визначає його як «уявлення про 
те, якою людина хоче себе бачити в близькому та віддаленому майбут-
ньому» [109, с. 126]. Близькою до розкриття взаємозв’язку самопроек-
тування й самореалізації є думка М. Недашківської [158], яка вважає, 
що проективність як особистісна функція є провідною фундаментальною 
умовою реалізації соціально-особистісного потенціалу суб’єкта. Проектив-
ність виявляється в уміннях цілепокладання, практичного цілеутворен-
ня, пошуку засобів, які є необхідними для досягнення мети, корекції 
результатів. На думку М. Недашківської, проективність не виключає 
трансляції елементів справжнього й майбутнього та навпаки. І. Шендрик 
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пропонує розглядати самореалізацію особистості з точки зору проекту-
вання, з позиції можливого управління, «яке може будуватися через 
усвідомлення суб’єктом власних індивідуальних властивостей, рис, яко-
стей і шляхів їх актуалізації, здатність приймати рішення, мотивовані 
потребами зростання» [242, с. 41]. На його думку, самопроектування 
є вмінням цілепокладання, яке здійснюють на підставі узгодженого 
самовизначення педагога й учня; виявлення передумов самовизначення 
і показників руху до поставленої мети; формування сукупності перед-
бачень про шляхи й способи досягнення поставленої мети; висування 
більш перспективних гіпотез шляхів розкриття власного потенціалу; 
вироблення організаційно-технічної схеми досягнення поставленої мети; 
здійснення рефлексії й перепроектування з подальшою реалізацією.

Самопроектування вчителя є особливим, оскільки професія вчите-
ля є унікальною й специфічною. Відомий український педагог В. Сухом-
линський у праці «Сто порад учителеві» звертає увагу на специфічні 
професійні умови педагогічної праці, називає «роботою серця й нервів, 
це буквально щоденна й щогодинна витрата величезних душевних 
сил». Приєднуємося до думки В. Сухомлинського й зазначимо, що дій-
сно педагогічна праця є повсякденною зміною ситуацій, розв’язання 
яких викликає емоційне реагування й збудження нервової системи. 
«Тому вміння керувати собою, тримати себе в руках — одне з най-
необхідніших умінь, від якого залежать і успіх діяльності педагога, 
і його здоров’я. Невміння правильно гальмувати щоденні й щогодинні 
збудження, невміння володіти ситуаціями — ось що передусім висотує 
серце, виснажує нервову систему вчителя» [173, с. 45]. Василь Олексан-
дрович радить знімати збудження й роздратування шляхом спрямуван-
ня енергії всього колективу вчителів на справу, яка вимагає духовної 
єдності, колективної творчості, трудового зосередження, взаємного об-
міну інтелектуальними цінностями. Привертає увагу оптимізм відомого 
педагога як «ваш рояль і ваш нотний зошит, де ви пишете музику ди-
тинства, ваша диригентська паличка, яка керує мелодіями». Оптимізм, 
на думку В. Сухомлинського, є силою духу, станом серця і поведінки.

На підставі аналізу думок В. Сухомлинського ми дійшли висновку, 
що оптимізм учителя є підґрунтям його самопроектування, оскільки 
складання програми саморозвитку вимагає ґрунтовної віри у свої мож-
ливості, оптимістичного ставлення до власного майбутнього, до майбут-
нього учнів. Зазначимо, що в переліку педагогічних здібностей (кому-
нікативність, перцептивні здібності, динамізм особистості, креативність) 
оптимістичне прогнозування як прогнозування розвитку особистості 
з орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури осо-
бистості через вплив на позитивні якості займає належне місце.

Створення й виконання освітніх проектів як утілення уяви й пере-
творення бажаного образу на об’єктивну реальність за наявної команди 
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виконавців у визначений термін, отримання нового освітнього продукту. 
Освітні проекти активізують пізнавальні процеси вчителів (сприйняття, 
пам’ять, уява, мислення, спостереження, увага), стимулюють їхню мис-
леннєву діяльність і виявлення вміння абстрагувати, узагальнювати, аргу-
ментувати, робити висновки, доводити істину чи неправильність поглядів, 
завдяки яким розширюється пізнавальна сфера, поглиблюється обізна-
ність з різними галузями науки і техніки. Завдяки розвитку старанності, 
терплячості, сили волі, спостережливості, самостійності педагоги про-
дуктивно відшукують наукову додаткову інформацію з теми досліджен-
ня, долають труднощі, що заважають виконанню проектного завдання.

Особливої уваги заслуговують критерії відбору вчителів до участі 
в таких проектах, а саме: виявлення ними актуальної проблеми й про-
ектування її практичної значущості, творчий підхід до викладання на-
вчальних предметів, володіння інноваційними методами і прийомами 
навчання та виховання школярів, володіння ІКТ, бажання самостійно 
працювати над проблемою, високий рівень самоорганізації, активності, 
ініціативності, показники досягнень учнів, з якими вони працювали, 
знання іноземних мов (для міжнародних освітніх проектів).

Освітні проекти бувають індивідуальними та груповими, дослід-
ницькими, пошуковими, творчими, прикладними, рольовими, озна-
йомчими, науково-тематичними, практично-орієнтованими, міжпред-
метними, виконуватись із актуальних проблем і на різних рівнях.

У процесі освітньої проектної діяльності вчитель обирає тему, 
об’єкт проектування; формулює мету проекту; розробляє сюжет та ета-
пи проектування; структурує змістові та технологічні компоненти; по-
рушує проектну проблему; формулює загальне завдання та передбачає 
результати проектування; планує методи роботи і заходи, спрямовані 
на розв’язання завдань; готує ресурси (виконавців, обладнання, інформа-
ційні матеріали); розробляє правила, систему заохочення, оцінювання, 
коригування освітньо-проектної діяльності; готує методичні рекоменда-
ції щодо організації такої діяльності; узагальнює отримані результати.

Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. 
В одних випадках ця тематика може формулюватися фахівцями органів 
освіти в межах затверджених програм розвитку ЗНЗ, в інших — ви-
суватися вчителями із урахуванням навчальної ситуації зі свого пред-
мета, природних професійних інтересів, нахилів і здібностей учнів. 
Тематику проектів можуть пропонувати й самі учні, які, природно, 
орієнтуються при цьому на власні інтереси, не тільки суто пізнавальні, 
але й творчі, прикладні. Частіше однак теми проектів, особливо реко-
мендовані органами освіти, належать до якогось практичного питання, 
актуального для практичного життя, що вимагає знань не з одного 
предмета, а з різних галузей, їх творчого мислення, дослідницьких 
навичок. Таким чином, досягають цілком природної інтеграції знань.
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Проведемо аналіз сутнісних характеристик (цілеспрямування, 
можливості розкриття індивідуальності, пошуковий і перетворюваль-
ний характер діяльності, робота в команді й колективне виявлення 
думки, зв’язок теорії з практикою, створення ідеального чи матері-
ального освітнього продукту) освітньо-проектної діяльності педагогів. 
Про цілеспрямування освітньо-проектної діяльності йдеться у працях 
О. Ляпіної, П. Маслова [132; 147]. Учених об’єднує думка про те, що 
освітньо-проектна діяльність суб’єктів педагогічного процесу має само-
стійний характер виявлення, для її здійснення необхідним є розкрит-
тя вольових і моральних якостей, творчих здібностей для отримання 
освітніх продуктів у вигляді матеріального чи ідеального продукту. 
Однак така діяльність має бути цілеспрямованою, оскільки постановка 
мети й опанування методів і прийомів самостійної пошукової діяльності 
вимагають чіткого усвідомлення перспектив самореалізації особистості, 
сенсу її виконання, розуміння практичної значущості отриманих ре-
зультатів. Цілком погоджуємося з відомим ученим О. Леонтьєвим [125] 
у тому, що ефективність діяльності визначено тим, яка поставлена мета 
та як її досягає людина в особистісно-професійному житті.

Долучаючись до думки вчених у тому, що мета є уявним бажаним 
результатом освітньо-проектної діяльності, використаємо працю П. Маслова 
[147], в якій він розкриває особливості професійної проектної діяльності. 
На його думку, основною метою професійної трудової проектної діяльності 
є вироблення суспільно значущого продукту у вигляді будь-якого технічно-
го проекту, поданого найчастіше у графічній формі — креслення, схеми, 
макету майбутнього виробу, об’єкту проектування. До завдань проекту-
вальника як суб’єкта трудової діяльності не входить виробництво реально-
го об’єкта. Упровадження створеного проекту у життя є метою діяльності 
представників інших професій. Такої думки дотримує і С. Шустов [246], 
який дійшов висновку, що проектна діяльність — вид навчально-пізна-
вальної активності школярів, спрямований на засвоєння досвіду професій-
ної діяльності проектувальників, конструкторів, дизайнерів і опанування 
спеціальних умінь, розумових дій та операцій, виявлення креативного мис-
лення у процесі створення продукту — проекту ідеального та реального.

На відміну від такого технічного спрямування працівників ви-
робництва, освітньо-проектна діяльність учителя є засобом його про-
фесійної самореалізації та спрямована на отримання мисленнєвого іде-
ального продукту освітнього процесу. Освітнім продуктом є самозміни 
суб’єктів педагогічного процесу, а саме освітньо-проектна діяльність 
має суб’єктивну цінність і спрямована на опанування нових способів 
і прийомів самостійного досягнення поставлених завдань, задоволення 
потреб і мотивів самореалізації та саморозвитку особистості.

Доречними є слова Ш. Амонашвілі, який спробував порівняти свою 
професію із професіями архітектора, будівельника, геолога, астронома. 
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«Уявляв, що так самопроектую та будую дитячу душу, як проектують 
і зводять будинки архітектори й будівельники. Але незабаром я від-
мовився від таких думок, оскільки люди цих професій мають справу 
з неживою дійсністю, яка без опору підкоряється їхній багатій уяві 
та практичній творчості» [173, с. 11]. Учителеві доводиться спілкува-
тися з учнями, які виношують свої плани, мрії і прагнення їх здій-
снити, самоутвердитися, а їхня душа не являє собою набір будівельних 
матеріалів. На думку Шалви Олександровича, душу дитини потрібно 
не будувати, а збагачувати, розвивати, наповнювати ідеалами, переко-
наннями, прищеплювати їй любов до людей, природи, життя.

Учителям бракує досвіду й методики пошукової роботи, розв’язання 
творчих завдань як інтелектуального, так і практичного характеру, ви-
явлення новизни й практичної значущості результатів дослідження, 
презентації результатів освітньо-проектної діяльності на регіональному, 
обласному, міжнародному рівнях. Розкриттю індивідуальності в процесі 
створення освітніх проектів сприяє планування індивідуальної освітньої 
траєкторії саморозвитку як постановка мети професійної самореалізації, 
порівняння власних потенційних можливостей і вимог до освітньо-про-
ектної діяльності, оцінювання й корекція результатів.

На думку О. Сапходоєвої, освітньо-проектну діяльність можна роз-
глядати як засіб забезпечення співробітництва, співтворчості суб’єктів 
педагогічного процесу, або як спосіб реалізації особистісно зорієнтова-
ного підходу в освіті [199]. Професійна самореалізація вчителів від-
бувається у процесі співробітництва як самосприйняття себе через 
вироблення колективної думки та партнерських відносин, отримання 
спільних результатів, а її ефективність підвищується завдяки науко-
во-методичним указівкам щодо виконання групових освітніх проектів.

У співробітництві важливу роль відіграє комунікативна функція 
педагогічної діяльності що передбачає встановлення взаємовідносин між 
учнями, малими групами й учнівськими колективами, з батьками учнів, 
з окремими учителями та зі всім шкільним колективом. На думку М. Фіцу-
ли [223], така функція дозволяє враховувати й задовольняти запити й ін-
тереси учнів, правильно розуміти й оцінювати інформацію про ефектив-
ність спрямованого на учнів виховного впливу, варіювати методи навчання 
та виховання залежно від реальної життєвої та педагогічної ситуації. Завдя-
ки комунікативній функції вчителя відбувається педагогічне спілкування.

Під час аналізу підручників із педагогіки, педагогічної майстерності 
вчителя [171; 172] ми з’ясували, що проектування тісно пов’язане з про-
цесом спілкування та його дії пронизують усі етапи педагогічної взаємодії. 
Зокрема, моделювання педагогом майбутнього спілкування відбувається 
завдяки прогностичним вмінням, а саме — плануванню й прогнозуван-
ню змісту, структури, засобів спілкування. Учитель має уявляти мету 
спілкування, потреби співрозмовника та його настрій на контактування 
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й взаємодію, альтернативні шляхи розв’язання ситуації. Планують мож-
ливі способи й тональність комунікації, прогнозують сприймання співроз-
мовником змісту перемовин. «Учитель має передусім думати про те, як 
залучити вихованця до взаємодії, зацікавити його, як створити творчу 
атмосферу, щоб виявилася його індивідуальність. Для цього педагогові 
потрібна уява, здатність сприймати й адекватно оцінювати людину» [172, 
с. 99]. У процитованих підручниках описано початковий етап педагогіч-
ного спілкування, керування ним, аналіз результатів спілкування. Ціл-
ком погоджуємося, що такий зміст є методично грамотним і доцільним 
для майбутніх учителів, які ще не мають досвіду педагогічної роботи 
в ЗЗСО. У межах дослідження зазначимо, що вчителі мають певний до-
свід педагогічного спілкування з колегами, батьками, учнями. Однак їм 
не вистачає досвіду саморегуляції власної поведінки та самоконтролю 
в розв’язанні конфліктних ситуацій, виникають труднощі в проектуван-
ні власної реакції на події, вчинки школярів, батьків, прогнозуванні 
позитивних результатів розв’язання педагогічних ситуацій. Саме такого 
навчально-методичного матеріалу для ознайомлення зі способами самопіз-
нання та саморегуляції особистості й не вистачає вчителям для проекту-
вання та побудови міжособистісних відносин у педагогічному колективі.

Неодмінною умовою освітньо-проектної діяльності є наявність на-
перед вироблених уявлень про кінцевий продукт, етапи проектування 
(вироблення концепції, визначення цілей і завдань проекту, доступних 
і оптимальних ресурсів діяльності, створення плану реалізації проекту) 
та безпосередньо реалізації проектного задуму.

Освітньо-проектну діяльність характеризує уявлення про ідеальний 
бажаний освітній продукт (позитивні особистісні й професійні само-
зміни, набуті знання й уміння мисленнєвої й практичної діяльності, 
тексти, формули, схеми, моделі, проект, сценарій, авторська програма, 
методичні напрацювання уроків, виховних заходів тощо), отриманий 
під час проектування та розробляння освітніх проектів.

Таким чином, освітньо-проектна діяльність учителя — це перетворю-
вальна та пошукова діяльність, складовими якої є прогнозування, плану-
вання, моделювання, конструювання, самоорганізація власної діяльності.

1.3. КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 
В ОСВІТНЬО-ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливої уваги заслуговує професійна самореалізація вчителів 

старшої школи, оскільки знання себе, власних потенційних можли-
востей дозволяють ефективно організовувати освітній процес, розумі-
ти потреби старшокласників. У різних видах педагогічної діяльності, 
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зокрема й у освітній проектній діяльності, відбувається переведення резерв-
ного потенціалу особистості зі стану потенційного до актуального, набуття 
досвіду практичної діяльності, формування професіоналізму і педагогічної 
майстерності, досягнення акме (найвищого ступеня розвитку людини).

У науковій літературі [39; 42; 44; 85; 95; 97; 115; 129; 155; 156; 
186; 207; 224; 251] існують різні підходи до виявлення компонентів 
професійної самореалізації вчителів. Приміром, З. Крижановська ви-
значила компоненти професійної самореалізації педагога через: про-
фесійний досвід, який репрезентований такими характеристиками, 
як професійні знання, вміння, навички, способи орієнтації в сфері 
професійних вимог, що пов’язані з фаховим спрямуванням педагога; 
професійна самосвідомість, що подана характеристиками самооцінки 
педагога, які відображають рівень його усвідомлення норм і вимог 
професії та відповідність професійним еталонам і нормам; професійне 
самовдосконалення, яке передбачає спрямування педагога на збалансо-
ваний і гармонійний розвиток різноманітних аспектів його особистості. 
Зміст виділених компонентів професійної самореалізації, на думку ав-
тора, виявляється у професійній компетентності; прагненні професійно, 
творчо, відповідально здійснювати педагогічну діяльність; опануванні 
засобів саморегуляції. Розвиток і функціонування компонентів про-
фесійної самореалізації зумовлені мотивацією професійного розвитку, 
ефективності й професійної зрілості [115, с. 9–10].

Дослідниця Н. Каньоса також виокремлює складові навчально-
професійної самореалізації студентів, до яких входять [85]:

 когнітивна складова — уявлення про власні здібності до навчально-
професійної діяльності, про якості, необхідні для успішної роботи 
з обраної спеціальності; зміст, складність і специфіка цих уявлень, 
наявність у них професійних елементів (ці уявлення є компонен-
тами самосвідомості чи усвідомлення «Я»-образу); уявлення про 
особливості професійної діяльності (зокрема, про її негативні мо-
менти); уявлення про способи подолання зовнішніх і внутрішніх 
перешкод (власних недоліків) на шляху до професійної мети;

 мотиваційна складова, що містить: внутрішні мотиви навчально-
професійної діяльності; професійні, пізнавальні та процесуально-
змістовні мотиви; домінувальні цінності й мотиви самовдоскона-
лення, інтерес до професії (бажання стати досвідченим фахівцем); 
загальне гуманістичне спрямування (інтерес до людей), позитивне 
ставлення до майбутнього фаху;

 цілепокладальна складова, що містить: уявлення про власні про-
фесійні перспективи (уявлення про основні етапи професійної 
кар’єри); наявність професійних планів, намірів, конкретних ці-
лей у близькій і віддаленій перспективі; уявлення про засоби 
та шляхи досягнення цих цілей (тобто усвідомлення студентами 
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специфіки своєї професійної перспективи); рівень і цілісність ці-
лепокладання у професійній діяльності;

 креативна складова, що відображає розвиток таких характери-
стик креативності, які є важливими для самореалізації: чуттєвість 
до проблем; здібність у висуванні ідей; винахідливість; розвинена 
уява; оригінальність і корисність поведінки; незалежність; упевне-
ний стиль поведінки. Самореалізація як розкриття та розгортання 
внутрішніх сил особистості передбачає певний акт творення, що 
і спонукає до використання креативних здібностей;

 поведінкова складова, що містить: рівень соціальної та професій-
ної адаптації; рівень особистісної зрілості; особливості поведінки 
в соціальних ситуаціях, пов’язаних зі спілкуванням; поведінку, 
сприятливу для розв’язання проблем.

Ми згодні з авторами, що межа між кожною складовою є умовною 
й усі вони зумовлюють вплив одна на одну. Також додамо, за різними 
науковими підходами немає точного розуміння суті професійної само-
реалізації вчителів, оскільки не виділені дослідниками засади для ви-
окремлення компонентів професійної самореалізації особистості. На нашу 
думку, такими попередніми засадами для розуміння компонентів про-
фесійної самореалізації вчителів мають бути особливості феномену само-
реалізації особистості, специфіка педагогічної діяльності та викладання 
окремих навчальних предметів, наприклад, професійна самореалізація 
майбутнього вчителя музики, професійна самореалізація вчителів старшої 
школи, урахування вікових та індивідуальних особливостей респондентів, 
готовність адміністрації ЗЗСО і педагогічного колективу до позитивних 
змін кожного педагогічного працівника, створення сприятливих умов 
для розкриття таких компонентів професійної самореалізації вчителів.

У дослідженні ми дотримуємо таких авторських позицій, які 
зумовлюють необхідність розкриття компонентів професійної самореа-
лізації вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності.

1. Компоненти професійної самореалізації вчителів старшої школи, 
а саме: мотиваційно-цільовий, змістово-діяльнісний, оцінювально-осо-
бистісний необхідно розкривати через урахування результатів аналі-
зу сутнісних характеристик (цілеспрямування, виявлення індивіду-
альності, пошуковий і перетворювальний характер діяльності, робота 
в команді й колективне виявлення думки, зв’язок теорії з практи-
кою, створення ідеального чи реального) освітнього продукту) й тема-
тичного спрямування освітньо-проектної діяльності педагогів (пси-
холого-педагогічні, соціокультурні, особистісні проблеми людини).

2. На підставі аналізу наукових праць із проблеми (В. Крутецький, 
О. Пєхота, Н. Чорноус [116; 176; 236]) робимо висновок, що повноцін-
на професійна самореалізація вчителів відбувається із урахуванням
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вікових особливостей учнів старшої школи та специфіки профіль-
ного навчання у процесі організації освітньо-проектної діяльно-
сті в ЗНЗ. Зміни, що відбуваються в мотиваційно-ціннісній сфері 
старшокласників, свідчать про те, що в них актуалізуються по-
треби самовираження та самоствердження власної індивідуально-
сті, творчої ініціативи й відданості «великій справі», інтереси, що 
пов’язані з професійним спрямуванням і вибором професії. Для 
них характерними є вибіркове ставлення до навчальних предметів, 
інтерес до власних здібностей, їх розкриття й оцінювання мораль-
но-психологічних можливостей досягнення конкретних життєвих 
цілей і намагань, прагнення до самовиховання, розвинені товарись-
кі почуття й бажання працювати в колективі. І тому в освітньо-
проектній діяльності старшокласники мають обирати тему про-
ектного дослідження, що відповідає їхнім природним здібностям, 
інтересу, бажанню самостійно здійснювати пошуки та засвоювати 
нову пізнавальну інформацію, прагненню аналізувати відповідність 
чи невідповідність особистісних якостей вимогам щодо виконання 
проектного завдання, намірам набувати елементарних професійних 
навичок і здійснювати професійне самовизначення. Для плануван-
ня роботи над навчальним проектом важливою є така риса учнів, 
як здатність уявляти власне майбутнє й оцінювати себе з позиції 
майбутньої професії. У школярів старшої школи змінюється харак-
тер їхньої діяльності: окрім навчальної, вони здійснюють суспільну 
діяльність, яка виходить за межі школи та сприяє формуванню 
ставлення особистості до соціуму й знаходженню власного місця 
в ньому. Завдяки навчальним проектам і публічній презентації 
результатів, під впливом визнання іншими людьми власних до-
сягнень виявляється й утверджується власне позитивне «Я» стар-
шокласників, формуються партнерські відносини у проектних ко-
мандах. Розвиток пізнавальних інтересів, усвідомлене ставлення 
до навчання та самонавчання стимулюють пізнавальні процеси 
старшокласників (сприйняття, пам’ять, уява, мислення, спосте-
реження, увага), завдяки яким розширюється пізнавальна сфера, 
поглиблюється обізнаність із різними галузями науки і техніки. 
Під впливом освітньо-проектної діяльності розвивається мисленнєва 
діяльність старшокласників (уміння абстрагувати, узагальнювати, 
аргументувати, робити висновки, доводити істину чи неправильність 
поглядів). Пошуки нової додаткової інформації з теми, виконання 
проектного завдання вимагають старанності, терплячості, сили волі, 
спостережливості, самостійності; у старшокласників розвивається 
естетичний смак, виявляються самостійні оцінні судження, які 
є корисними для оформлення власних результатів освітньо-проек-
тної діяльності й оцінювання інших навчальних проектів.
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3. Готовність особистості до самоосвіти також зумовлює ефективність 
професійної самореалізації вчителів старшої школи та розкриття 
її компонентів засобами освітньо-проектної діяльності. У межах до-
слідження близьким за змістом є термін «готовність до самоосвіти», 
що означає інтегровану якість особистості, яку характеризують на-
явність прагнення постійно розширювати діапазон сприйняття життя 
з метою більш ґрунтовного її розуміння та здатності до система-
тичної навчальної діяльності, а саме: вміння вільно орієнтуватися 
в різних джерелах інформації, критично аналізувати їх і самостійно 
знаходити відповіді на всі актуальні питання життя, бути «готовим 
до екстрених дій», як «здібність швидко і дієво реагувати на екстрені 
непередбачені ситуації та нестандартні обставини, а також змінювати 
дещо в собі залежно від вимог» [170, с. 101]. На нашу думку, готов-
ність учителів до самоосвіти є інтегрованим новоутворенням самості, 
яке виявляється в прагненні розкривати та реалізовувати власний 
ресурсний потенціал у педагогічній діяльності, зростати і досягати 
акме-вершини у процесі опанування засад педагогічної майстерності, 
засвоювати цінності вчительської професії. Готовність до самоосвіти 
характеризують особистісно-професійні знання й уміння інтеріори-
зації, перероблення, екстеріоризації педагогічного досвіду як власно 
створеного, а також адекватною самооцінкою особистісно-професій-
ної підготовленості до самореалізації в педагогічній діяльності, яка 
є результатом визначеної відповідності між психофізіологічними 
властивостями майбутнього вчителя і вимогами педагогічної професії.

4. Для вчителя старшої школи характерним є співпраця з учнями, 
яка має спиратися на мотиваційні фактори професійного само-
визначення старшокласників. Мотивами реалізації творчого по-
тенціалу старшокласників є потреби у суспільному статусі (повазі) 
й потреби у самореалізації та індивідуальному розвитку. Потреба 
у досягненні та повазі до них — це прагнення до успіху в ді-
яльності. Реалізують їх старшокласники по-різному: як бажання 
перевірити нові когнітивні здібності, досягти поваги та високо-
го соціального оцінювання, намагання показати себе з кращого 
боку перед представниками іншої статі. Юнацький вік — це вік 
зро стання сили «Я», його прагнення не втратити, зберегти своє 
«Я» та проявити свою індивідуальність за умов групової діяльнос-
ті. Потреби і ціннісні орієнтації виражені в інтересах, схильно-
стях, бажанні творити, потребі виразити себе у творчих витворах.

Зазначимо, що співпраця вчителів старшої школи з колегами, викла-
дачами ЗВО, іншими науковими і соціальними установами, батьками та-
кож впливає на розкриття їхнього професійного потенціалу, зумовлює роз-
криття компонентів професійної самореалізації педагогічних працівників.
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Таким чином, на підставі попередніх тверджень можемо зробити 
висновок про те, що необхідно теоретично обґрунтувати й розкрити 
компоненти професійної самореалізації вчителів старшої школи в освіт-
ньо-проектній діяльності, до яких відносимо мотиваційно-цільовий, 
змістово-діяльнісний, оцінювально-особистісний.

І. Мотиваційно-цільовий компонент професійної самореалізації вчи-
телів старшої школи в освітньо-проектній діяльності містить 
мету як структурний елемент професійно зорієнтованої системи 
і є підґрунтям, навколо якого об’єднано цінності, зміст, засоби, 
організацію; ціннісні орієнтації — пізнавальні мотиви, потреби, 
інтерес, які визначають спрямування особистості вчителя на ре-
зультат освітньо-проектної діяльності. Він визначає ступінь актив-
ності та зацікавленості вчителів освітньо-проектною діяльністю, 
забезпечує вибір адекватних прийомів і методів проектування, має 
системоутворювальне значення. Критеріями є рефлексивне став-
лення до цілей, змісту, методів і результатів проектної діяльності, 
уміння обирати відповідні методи та засоби досягнення поставле-
ної мети, позитивне ставлення до освітніх проектів, прагнення 
до засвоєння нових знань і способів пізнавальної діяльності [249].

 Суть мотиваційно-цільового компонента професійної самореалі-
зації вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності 
полягає у визначенні мети — уявленні ідеального образу педаго-
гічного процесу, явища, об’єкта, власного «Я», майбутнього учня 
та створенні нового освітнього продукту (сформована професійна 
«Я»-концепція вчителя, його позитивні самозміни, акмеологічна 
модель випускника, план самоосвіти, конспекти уроків і сценарії 
виховних заходів, авторські програми з навчальних предметів 
тощо), завдань — виявленні потреб і мотивів освітньо-проектної 
діяльності, опануванні знань та умінь такої діяльності, розроб-
лянні освітніх проектів. Провідними є потреби професійної са-
мореалізації як прагнення вчителів розкрити власний ресурсний 
потенціал в освітньо-проектній діяльності, бажання допомагати 
старшокласникам у професійному самовизначенні, інтерес до про-
цесу й результатів розробляння освітніх проектів, формування 
мотивів досягнення успіху й уникнення невдачі, позитивної «Я»-
концепції, що є рушійною силою професійного зростання особи-
стості, досягнення нових вершин у житті й професії.

ІІ. Змістово-діяльнісний компонент професійної самореалізації вчи-
телів старшої школи в освітньо-проектній діяльності

 Сучасний учитель має постійно підвищувати професіоналізм і пе-
дагогічну майстерність, оскільки навчання й виховання молоді ви-
магають нових підходів і реалізації суб’єктного підходу до самороз-
витку особистості. О. Стеблянко зазначає, що «ми добре розуміємо, 
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що модернізаційні процеси, які відбуваються в усіх сферах освітньої 
галузі, потребують від нас, учителів, суттєвих змін у структурі 
уроку, організації пізнавальної діяльності учнів, системі інфор-
маційних, дидактичних засобів навчання» [210, с. 57]. Щороку, 
готуючись протягом року до педагогічних нарад, учителі працють 
у творчих групах та індивідуально, узагальнюють творчий досвід 
своїх колег із питань упровадження сучасних освітніх технологій, 
поповнюють свій банк сучасних форм, методів, засобів організації 
діяльності учнів на уроці. Однак у педагогічному арсеналі існують 
такі прийоми і методи, які й нині мають практичну значущість. 
З урахуванням педагогічної цінності, наприклад, методу проектів, 
слід зазначити, що нині не лише актуально брати участь у науко-
во-дослідницьких проектах, грантах, але й потрібно організовувати 
співпрацю вчителів і школярів для розвитку творчої особистості, 
обміну інформацією, інтерактивного спілкування.

 У словниковому визначенні термін «проектувати» означає «скла-
дати, розробляти проект; конструювати що-небудь; планувати, 
намічати, здійснити що-небудь, накреслювати», а термін «про-
ект» — «щось незакінчене, намічене лише в загальних рисах; 
задуманий план дій; задум» [162, с. 26].

 На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури [58; 61; 73; 
77; 79; 96; 120; 163] освітньо-проектну діяльність учителя визна-
чаємо як процес розробляння освітніх програм, методик їх реалі-
зації, цілей і конструктивних схем досягнень, як результат про-
фесійної самореалізації. Суть професійної самореалізації учителя 
полягає у максимально повному розкритті його потенційних сил 
у процесі розробляння й упровадження засобів освітньо-проектної 
діяльності. Термін «засіб» визначають як «спосіб, прийом, захід, 
якусь спеціальну дію, що дає можливість здійснювати щось; те, 
що служить знаряддям у якійсь дії, справі» [160, с. 723]. До та-
ких засобів віднесемо учнівське наукове товариство, роботу якого 
організовує вчитель, складання портфоліо, акмеограми вчителя.

 У дослідженні професійну реалізацію вчителя розуміємо як макси-
мально повне розкриття внутрішнього потенціалу в різних видах 
педагогічної діяльності, зокрема, в освітній проектній діяльності. 
О. Фонарюк [225] визначає педагогічне проектування як особливу 
цілеспрямовану діяльність вчителя щодо створення проекту, який 
має відображати процес засвоєння знань або систему професійної 
діяльності з прогнозованим результатом. При цьому автор ви-
окремлює дидактичне проектування як окремий вид професійної 
діяльності вчителя, де здійснюють розробляння моделей реалізації 
дидактичних систем різного рівня складності, а також моделей 
реалізації цих систем у реальному навчальному процесі.
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 На наш погляд, освітня проектувальна діяльність учителя — це 
процес отримання освітнього продукту, що вимагає висококвалі-
фікованих знань і вмінь, професійної самореалізації під час пла-
нування, безпосереднього виконання педагогічних дій на творчому 
рівні, організації співпраці та партнерських відносин.

 Із означеної позиції професійна компетентність учителя збагачу-
ється знаннями й уміннями проектної діяльності. Як зазначає 
О. Жерновникова [62], майбутні вчителі у процесі фахової підго-
товки мають опановувати засади технології педагогічного проекту-
вання; способи використання методу проектів у навчанні школярів 
предмета; методику проектного навчання з використанням його 
технології та врахуванням вікових та індивідуальних особливо-
стей школярів; технологію оцінювання дидактичних і методич-
них можливостей проектування як видів професійної діяльності 
вчителя; механізми рефлексії власної проектувальної діяльності.

 У професійній діяльності вчителі допомагають учням старшої шко-
ли розширити ключові компетентності проектування, необхідні для 
самостійного життя, виконання професійних і соціальних функцій. 
Залученням школярів до участі в проектах педагоги вчать учнів 
використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих 
проблем; цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для 
самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в ін-
тересах суспільства, держави; генерувати нові ідеї, приймати не-
стандартні рішення й відповідати за них.

 Таким чином, метод проектів є засобом професійної самореалі-
зації учителів, під впливом якого активізують педагогічний по-
тенціал. Практичної цінності метод проектів набуває у старших 
класах, завдяки якому учні мають змогу визначитися з власними 
уподобаннями, здібностями, нахилами до професійної діяльності. 
Під час виконання навчальних проектів у школярів формуються 
почуття відповідальності, товариськості, колективізму, вміння 
критично мислити, творчо розв’язувати проблеми.

 Змістово-діяльнісний компонент професійної самореалізації вчи-
телів старшої школи в освітньо-проектній діяльності виявляється 
в глибині й повноті знань про власну професійну «Я»-концепцію, 
вимоги й зміст освітньо-проектної діяльності, вікові особливо сті 
старшокласників і значущість освітніх проектів для їхнього профе-
сійного самовизначення. У підґрунті освітньо-проектної діяльності 
перебуває розуміння вчителем власної професійної «Я»-концепції 
як уявлення про реальні власні можливості займатися такою ді-
яльністю, проектувати власне майбутнє, сприйняття власних до-
сягнень іншими людьми, а також порівняння уявлень про себе 
з вимогами і змістом такої предметної діяльності, розв’язання 
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внутрішніх суперечностей між «Я хочу», «Я можу», «Мені це 
потрібно» (І. Кон, В. Маралов, Л. Мітіна [101; 139; 153]). У такій 
діяльності вчитель виявляє творчий замисел, проектує способи 
його втілення в реальне життя, генерує ідеї й висловлює власні, 
виконує мисленнєві (аналіз, синтез, абстрагування, сприйняття, 
узагальнення) та практичні (прогнозування, планування, моде-
лювання, конструювання, самоорганізація) дії, оцінює й коригує 
освітні результати. Одночасно він виконує ролі розробника й ор-
ганізатора освітніх проектів, лідера проектної групи й виконавця.

 Здійснення освітньо-проектної діяльності вчителями старшої школи 
супроводжують знання про освітній проект як процес мисленнєвих 
дій, відображений у планах, мріях, ідеях і результат реалізації про-
фесійно-педагогічного потенціалу на високому рівні. У дослідженні 
з’ясовано, що освітні проекти бувають індивідуальними, груповими, 
дослідницькими, пошуковими, творчими, прикладними, рольовими, 
ознайомчими, науково-тематичними, практично-орієнтованими, між-
предметними й можуть виконуватись учителями на різних рівнях.

 Продуктивність освітньо-проектної діяльності забезпечують уміння 
професійної самореалізації вчителів, до яких належать такі, як про-
гнозування — уявляти перспективи розкриття й розвитку власного 
потенціалу, виявляти відповідність власних інтересів і здібностей 
обраній діяльності; проектування — вміння передбачати способи 
розкриття власного потенціалу в такій діяльності, сприймати очі-
кувані результати й аналізувати їх відповідність реальним освітнім 
продуктам; планування — вміння складати план самоспостережен-
ня, індивідуального освітнього маршруту або освітньої траєкторії 
на підставі виявлених сутнісних сил; моделювання — здатність 
відображати власний задум у вигляді схеми, абстрагувати нові 
ідеї саморозвитку й знаходити шляхи їх реалізації; конструюван-
ня — узагальнювати результати самопізнання й будувати структуру 
професійної самореалізації особистості, розробляти алгоритм само-
вдосконалення в діяльності; самоорганізації — об’єднувати власні 
зусилля й мобілізувати потенціал, організовувати свою роботу, 
розподіляти час та енерговитрати на його виконання.

 На думку І. Харкавців [228], викладач повинен мати здатність 
перебувати суб’єктом як мінімум чотирьох видів діяльності: у пе-
дагогічній діяльності — побудова навчального курсу; проведення 
занять; організація позааудиторної роботи; проведення одиничних 
заходів; індивідуальна робота з учнями; в інноваційній діяль-
ності — упровадження інноваційного досвіду інших викладачів; 
власне напрацювання нововведень; проведення педагогічних екс-
периментів; передання власного інноваційного досвіду; у діяль-
ності колективного самоврядування — підтримання сприятливого 
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клімату в колективі; забезпечення ефективної роботи проектних 
команд; забезпечення ефективної роботи методичних об’єднань; 
забезпечення ефективної роботи проектних груп педагогів, перед 
якими поставлене завдання розробити спосіб вирішення якихось 
проблем освітнього процесу; участь у розроблянні колективних 
рішень; у діяльності саморозвитку — загальнокультурний само-
розвиток; професійний саморозвиток; фізичний саморозвиток.

 Необхідність реалізації компетентнісного підходу в підготовці 
та підвищенні кваліфікації вчителів пояснюється об’єктивними 
тенденціями і наявними суперечностями в педагогічній освіті, зане-
сеними до Білої книги національної освіти України [12, с. 147–148]. 
До освітніх тенденцій віднесено: зростання ролі діагностування 
в обґрунтуванні й оцінюванні результатів навчання; підвищення 
інтенсивності навчання на підставі використання сучасних педа-
гогічних технологій; розробляння й реалізація освітніх стандартів 
і забезпечення їх досягнень відповідними навчально-методичними 
модулями; інтеграція та диференціація навчальних курсів, видів, 
ступенів і закладів освіти; посилення індивідуально-творчого почат-
ку навчання; постійне застосування евристичної дидактики. Певною 
мірою нерозв’язаними залишаються суперечності: між теоретични-
ми напрацюваннями, пов’язаними з опануванням професії вчителя, 
та недостатньо високим рівнем їх реалізації на практиці в ЗЗСО; 
у підготовці вчителів, розвитку їхньої педагогічної майстерності як 
системи компетентностей і запровадженням у педагогічній практиці 
розвивального навчання; між необхідністю нового типу педагогічної 
взаємодії вчителя та учнів й наявною моделлю «знаннєвої освіти», 
що обмежує можливості вибору змісту, освітніх траєкторій, форм 
підвищення освітнього рівня учнів; між індивідуальними страте-
гіями особистісно-професійного розвитку вчителів і відсутністю 
у системі вищої педагогічної освіти адекватних моделей і техно-
логіями навчання; між однобічною орієнтацією вищої педагогічної 
освіти на підвищення «науковості», збагаченням її новими дисци-
плінами та розумінням того, що підготовку вчителя як суб’єкта 
педагогічної дії за умов варіативності шкільної освіти неможливо 
забезпечити шляхом звичайного інформаційно-знаннєвого наси-
чення; багатопредметністю, різноманітністю загальнопедагогічних 
підходів, теорій, систем учіння у школі та нерозроблянням єдиної 
організаційно-діяльнісної стратегії і програми розвитку особистості 
майбутнього вчителя в освітньому процесі; об’єктивними й поси-
леними вимогами практики до особистості вчителя і відсутністю 
цілісної теорії, що розкриває сутнісні ознаки феномена його осо-
бистісно-професійного розвитку у вимірах основоположних компе-
тентностей педагогічної майстерності.
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 Учена Т. Сорочан [209] також наголошує на необхідності реалізації 
компетентнісного підходу в освіті, який є своєрідною відповід-
дю на суперечність між потребами в забезпеченні якісної освіти 
та неможливістю розв’язати таку проблему традиційним шляхом.

 Посилаючись на результати аналізу вище названих наукових дже-
рел, висловимо власну точку зору щодо необхідності формування 
загалом професійних компетенцій учителя, й зокрема його освіт-
ньо-проектних компетенцій. Орієнтування на професійні компе-
тенції фахівця — це не популярне модне висловлювання вчених, 
а розуміння того, що кожна молода людина має набувати таких 
професійних компетенцій, завдяки яким вона зможе максимально 
реалізувати власний потенціал, знаходити власне місце на ринку 
праці, бути сильною і самодостатньою, залежною лише від влас-
них зусиль і прагнень. Щодо вчителя, то він має випереджати 
сучасні тенденції розвитку мобільної особистості, бути попереду 
освітніх реформ і подій, проектувати стратегію розвитку освіти 
та місце в ній незалежної й вільної особистості.

 У дисертації робочим терміном є «освітньо-проектні компетенції 
вчителя». Доречно зазначити, що формуванню таких компетенцій 
не надають особливої уваги в процесі підготовки вчителя, вони фор-
муються опосередковано. Для унаочнення думки наведемо приклад 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми з педагогіки, засво-
єння якої дає такі результати навчання майбутніх учителів. Учитель 
має володіти сформованими компетентностями, а саме: здійснювати 
спостереження; організовувати педагогічний експеримент; проводи-
ти анкетування; проводити бесіду з учнями, батьками, колегами; 
використовувати методи соціометрії; використовувати методи ран-
жування; аналізувати педагогічні ситуації; аналізувати педагогічні 
теорії, наукові праці педагогів; здійснювати критичний самоаналіз 
своєї особистості для подальшої роботи із самовиховання, самоосвіти; 
вивчати стан самовиховної діяльності школярів, її характер; вести 
протоколи спостережень, аналізувати зібраний матеріал, роботи уза-
гальнення, робити висновки, порівнювати, складати таблиці, графі-
ки за результатами аналізу; вивчати позитивний досвід учителів: 
спостерігати уроки й аналізувати їх, визначати прогресивні явища, 
інновації, узагальнювати, організовувати соціально-педагогічне до-
слідження, розробляти програму наукового соціально-педагогічного 
дослідження, діагностувати девіантну поведінку особистості.

 Наведений приклад свідчить про те, що на практиці не існує 
єдиної точки зору щодо використання термінів «компетентність», 
«компетенція». І тому слід уточнити авторську позицію щодо 
такого використання термінологічного висловлювання. У дисер-
тації дотримуємо точки зору Т. Сорочан [209], яка компетенції 
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не протиставляє знанням, умінням, навичкам, а розглядає в су-
купності як мотиваційну, етичну, соціальну, когнітивну, тех-
нологічну, поведінкову складові, що забезпечують формування 
ціннісних орієнтацій, ефективність процесу навчання і вихован-
ня особистості. Відомий український учений В. Лунячек [131] 
до структури компетенції відносить знання, вміння, комунікацію, 
автономність і відповідальність.

 Доречно врахувати недостатню увагу вчених і практиків до форму-
вання освітньо-проектних компетенцій учителя на підставі аналізу 
робочої програми з педагогіки для майбутніх учителів, а також 
переліку компетенцій, що підлягають розвитку в системі після-
дипломної педагогічної освіти (Т. Сорочан). Деякі ознаки освіт-
ньо-проектних компетенцій знаходимо у визначенні терміна «ме-
тодична компетентність учителя» в роботі Г. Хортів [229], а саме: 
конструювання навчального матеріалу, прогнозування результатів 
навчання, проектування своєї професійної та навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів.

 Із урахуванням ідей І. Драч, В. Лунячека, О. Овчарук, Т. Сорочан, 
Г. Хортів, А. Хуторського [55; 100; 131; 209; 229; 233] освітньо-
проектні компетенції вчителів старшої школи охарактеризуємо 
як загальнонаукові, професійні, соціально-особистісні, інструмен-
тальні та подамо в таблиці 1.

Таблиця 1
Освітньо-проектні компетенції вчителів старшої школи

Загальнонаукові компетенції

Уявлення про теоретичні засади та наукові підходи до освітньо-
проектної діяльності, що сприяють розширенню сфери професійної 
самореалізації вчителів під час розробляння освітніх проектів

Професійні компетенції

Знання й уміння освітньо-проектної діяльності; здатність працю-
вати в проектній команді; готовність до спільного розв’язання 
проблемних ситуацій; схильність до наукового пошуку, вирішен-
ня дослідницьких завдань

Соціально-особистісні компетенції

Розуміння суспільно значущої мети професійної самореалізації 
і підвищення рівня педагогічного професіоналізму; схильність 
до співробітництва, змагання, прагнення досягти перемоги, важ-
ливої для педагогічного колективу, особистості учня

Інструментальні компетенції

Володіння методами та прийомами самоосвіти; прагнення до са-
мопізнання й саморозвитку засобами освітньо-проектної діяльно-
сті; навички роботи з інформацією і комп’ютером для підвищен-
ня рівня самоосвітньої діяльності 
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 Отже, освітньо-проектні компетенції вчителів старшої школи — 
це усвідомлення значущості професіоналізму й педагогічної май-
стерності в роботі зі старшокласниками, виявлення і задоволення 
потреб професійної самореалізації засобами освітньо-проектної ді-
яльності, здатність кваліфіковано здійснювати освітньо-проектну 
діяльність, готовність організовувати роботу старшокласників над 
навчальними проектами.

ІІІ. Оцінювально-особистісний компонент професійної самореалізації 
вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності

 Завдяки оцінювально-особистісному компоненту професійної само-
реалізації вчителів старшої школи освітньо-проектна діяльність 
стає регульованою, розкриваються механізми переходу зовніш-
нього у внутрішнє, тобто зовнішні дії контролю й оцінювання 
вчителя в дії самоконтролю й самооцінки (Л. Виготський) [23]. 
У результаті рефлексії відновлюється у свідомості вчителя образ 
бажаного результату, порівнюється цей образ із реальними освіт-
німи результатами, приймаються рішення щодо продовження або 
корекції дії. Ефективність професійної самореалізації вчителів 
підвищується завдяки особистісним якостям (активність, ініціа-
тивність, креативність, самостійність, комунікативні й організа-
торські здібності, адекватна самооцінка й самоконтроль).

 Роль методу проектів для професійної самореалізації учителів стар-
шої школи полягає в тому, що змінюється роль учителя, йому не-
обхідно постійно вдосконалювати власний професійно-педагогічний 
потенціал, бути наставником випускників, допомагати їм у профе-
сійному самовизначенні. Використання методу проектів у навчанні 
й вихованні учнів старшої школи дозволяє організовувати співпрацю 
та продуктивне спілкування, спільно розв’язувати проблеми з різних 
наукових і технічних галузей. Участь у освітній проектній діяль-
ності активізує вчителів до цілеспрямованого поповнення наукового 
багажу, оновлення методичних знань і вмінь, використання творчих 
здібностей, важливих позитивних якостей особистості — критичного 
мислення, гуманізму, наполегливості, толерантності.

 Як стверджують учені й практики [62; 79], вчитель в освітній про-
ектній діяльності виконує роль незалежного консультанта. Складно 
утриматися від підказок, особливо якщо педагог бачить, що учні 
виконують щось неправильно. Але важливо в ході консультацій 
лише відповідати на виникаючі у школярів питання. Можливе про-
ведення семінару-консультації для колективного й узагальненого 
розгляду проблеми, що виникає у значної кількості школярів.

 З огляду на це цікавою вважаємо думку І. Коновальчук [103], яка 
визначає педагога-новатора суб’єктом, носієм інноваційного освіт-
нього процесу, а отже, інноваційне мислення дозволяє суб’єктам 
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інноваційної діяльності на підставі теоретичних і практичних 
знань та досвіду аналізувати проблеми, знаходити й реалізову-
вати нетрадиційні способи їх вирішення та розглядає готовність 
до інноваційної діяльності як певну сформованість особистісного 
ресурсу педагога, що забезпечує свободу його професійної само-
реалізації за умов соціальних змін.

 Освітньо-проектна діяльність розвиває пізнавально-пошукові навич-
ки вчителів, стимулює розвиток уміння самостійно конструювати 
знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, активізує кри-
тичне мислення. Учителеві необхідно організовувати роботу шко-
лярів над проектами, оскільки вони не мають відповідного досвіду, 
переконувати в особистісній зацікавленості роботою і результатами 
освітньо-проектної діяльності. Такі завдання може виконувати 
лише цілеспрямований учитель, який розуміє важливість навчаль-
них проектів для його професійної самореалізації, для професійно-
го самовизначення старшокласників. Цілеспрямування допомагає 
вчителеві подолати стереотипи традиційного навчання, бар’єри 
професійної самореалізації, перешкоди об’єктивного характеру.

 Глибина професіоналізму та педагогічної майстерності вчителя 
обумовлені не лише знаннями та вміннями педагогічної професії, 
але й педагогічними здібностями. М. Фіцула [223] нагадує про такі 
«класичні» педагогічні здібності особистості, які розуміємо так: 
комунікативність — здатність учителя налагоджувати контакт 
із колегами, учнями, батьками, спілкуватися на засадах гуманізму 
й партнерських відносин; перцептивні здібності — здатність сприй-
мати та розуміти потреби іншої людини завдяки проникливості, 
пильності, педагогічній інтуїції; динамізм особистості — здатність 
впливати на іншу людину, виявляти лідерські якості; емоційна 
стабільність або стійкість — готовність виявляти потреби само-
регуляції, позитивні емоції, контролювати власні дії і поведінку, 
передбачати реакцію іншої людини на складну ситуацію, плану-
вати вихід із неї; оптимістичне прогнозування — проектування 
стратегії розвитку власної особистості на підставі самопізнання; 
креативність — здатність до творчої самореалізації в різних ви-
дах педагогічної діяльності, інноваційної діяльності, схильність 
до розробляння авторських програм. У такий спосіб зазначимо, 
що педагогічні здібності є сприятливими для освітньо-проектної 
діяльності вчителя, їх розвиток може забезпечити виконання освіт-
ніх проектів. Однак на ефективність освітньо-проектної діяльно-
сті мають впливати й такі якості, як мобільність, креативність, 
критичне мислення, гнучкість, уміння працювати в команді.

 Ми вбачаємо в мобільності особистості подвійне значення: з одного 
боку, навчальні проекти активізують виявлення такої властивості, 
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а з іншого — саме така якість забезпечує ефективність виконання 
проектної програми. В. Корнієнко [107] визначає поняття «професій-
на мобільність учителя» як здатність особистості швидко реагувати 
на зміни в освітній галузі, сприймати позитивне та позбавлятися 
стереотипів, які заважають професійній самореалізації, розробляти 
й упроваджувати авторські програми в педагогічний процес, за-
йматися інноваційною діяльністю, постійно активізувати школярів 
до активної участі в різних видах діяльності — навчально-пізнаваль-
ній, науково-дослідній, виховній, громадській, самоосвітній. У праці 
Л. Хорунжої [230] (формування інтелектуальної мобільності старшо-
класників) наведено суттєві ознаки поняття «професійна мобільність 
особистості», такі як: уміння успішно переходити до іншої діяльності 
або змінювати види діяльності, ефективно використовувати систему 
узагальнених професійних прийомів для виконання будь-яких за-
вдань, мати високий рівень узагальнених професійних знань, досвід 
їх удосконалення та самостійного здобування, оперативно добирати 
способи професійної діяльності як репродуктивного, так і творчого 
характеру, а також інтелектуальні вміння, творчі здібності й осо-
бистісні якості, які дають можливість людині швидко віднаходити, 
обробляти та застосовувати інформацію, приймати рішення й опе-
ративно діяти в стандартних і нестандартних ситуаціях, ефективно 
реалізовувати здобуті знання.

 Дослідниця О. Гончарова [33] наводить риси педагогічної креатив-
ності, такі як: високий рівень соціальної і моральної свідомості; 
пошуково-проблемний стиль мислення, розвинені інтелектуально-
логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, 
виділяти головне), проблемне бачення, творча фантазія, розвинена 
уява. Нашу увагу привернули думки автора про потенційні мож-
ливості групової та парної роботи для формування педагогічної 
креативності вчителя. У нашому випадку такі форми роботи роз-
вивають відповідальність за спільно виконаний проект, товарись-
кість у педагогічній взаємодії, розуміння цінності власного внеску 
в спільну справу. Самоствердження особистості відбувається через 
призму взаємодії з колективом, командою однодумців, вироблення 
колективної думки й захист її перед публікою.

 Робота над освітніми проектами вимагає критичного мислення, 
суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих і неза-
лежних рішень, яке характеризують потреби самовдосконалення 
й усвідомлені дії, щодо їх виявлення та реалізації, а його скла-
довими є самостійність, рефлективність (самоаналіз), цілеспряму-
вання, обґрунтування, самоконтроль і самоорганізованість. Таке 
мислення необхідне для розв’язання неординарних практичних за-
вдань, висунутих у проекті, побудови оцінних суджень. Критичне 
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мислення активізує виявлення потреб професійної самореалізації 
вчителів старшої школи, а засоби освітньо-проектної діяльності 
задовольняють такі потреби.

 У виявленні особистісно-професійних якостей учителя, що підви-
щують ефективність освітньо-проектної діяльності, ми спиралися 
на праці Л. Мітіної [153], в яких йдеться про особливості конку-
рентоспроможної особистості, її емоційну, поведінкову, інтелекту-
альну гнучкість. На думку вченої, розвиток конкурентоспроможної 
особистості — це розвиток рефлексії, здатності організовувати, 
планувати власну діяльність, виявляти новий стиль мислення, 
адекватно реагувати на нетрадиційні підходи до розв’язання склад-
них ситуацій. У роботі над навчальними проектами гнучкість як 
здатність обирати ефективні способи дій та адаптуватися до змін 
підвищує рівень самопізнання вчителя. Для того, щоб віднайти 
нові варіанти розв’язання проектних завдань, учителеві необхідно 
залучити власні ресурсні можливості, подолати перешкоди та за-
пропонувати ефективні шляхи освітньо-проектної діяльності.

 Дискусійним питанням у дослідженнях проблеми професійної 
самореалізації особистості є характеристика її рівнів, оскільки 
традиційно переважає опис високого, середнього, низького рівнів 
виявлення феномену. Із названим фактом ми не погоджуємося 
з таких причин. По-перше, недоцільно й неетично згадувати про 
низький рівень професійної самореалізації вчителів, оскільки вони 
працюють за «покликом душі», намагаються дати найкраще своїм 
учням. По-друге, у визначенні рівнів професійної самореалізації 
вчителів необхідно враховувати показники самостійності й праг-
нення досягати якісних освітніх продуктів, конкретні результати 
досягнень у професійній діяльності. По-третє, розглядати такі рів-
ні потрібно починаючи з потенційного рівня і завершуючи творчим 
рівнем, щоб показати динаміку позитивних змін у роботі вчителя.

 Для порівняння наведемо приклади інших наукових праць, 
у яких охарактеризовано рівні професійної самореалізації вчите-
лів, майбутніх учителів. Зокрема, вчені С. Гармаш, Л. Калашніко-
ва, Н. Калина, Т. Куценко, Л. Рибалко, І. Шеменюк [82; 83; 121; 
241] користуються методикою самоактуалізаційного тесту (САТ) 
для виявлення рівнів самореалізації особистості. Слід звернути 
увагу на те, що кожну шкалу самоактуалізаційного тесту харак-
теризує певний критерій самореалізації особистості. Приміром, 
шкали ціннісних орієнтацій (здатність людиною розділяти цінно-
сті) та гнучкості поведінки (лабільність поведінки суб’єкта, тобто 
здатність швидко реагувати на аспекти ситуації, що змінюються) 
утворюють блок цінностей. Шкали сенситивності і спонтанності 
об’єднані в блок почуттів. Перша шкала визначає, наскільки осо-
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бистість усвідомлює власні потреби і почуття, друга — якою мірою 
вони виявляються в поведінці, тобто здатність суб’єкта спонтанно 
виражати свої почуття. Блок самосприйняття утворюють шкали 
самоповаги (здібність суб’єкта цінувати свою гідність) і самосприй-
няття (ступінь сприйняття себе, попри оцінювання своїх переваг 
і недоліків). Шкали уявлення про природу людини та синергії 
також дуже близькі за змістом і об’єднані у блок концепції люди-
ни. Перша шкала виявляє здатність суб’єкта сприймати природу 
людини в цілому як позитивну, а інша — здатність до цілісного 
сприйняття світу і людей, до розуміння зв’язку протилежностей. 
Блок міжособистісної чутливості утворюють шкали прийняття 
агресії (суб’єкт сприймає роздратування, гнів і агресивність як 
закономірний прояв людської природи) та контактності (встанов-
лювання міцних і доброзичливих контактів із людьми). Шкали 
пізнавальної потреби (прагнення людини здобувати знання про 
навколишній світ) і креативності (творче спрямування особистості) 
утворюють блок ставлення до пізнання.

 Для завершення необхідно засвоїти механізм переводу «сирих» 
балів у стандартні Т-бали, побудувати графік індивідуального 
профілю, який унаочнює презентування себе та поглиблює розу-
міння власних потреб, визначити власний рівень самореалізації 
(високий, середній, низький) і проаналізувати, звернути увагу 
на розвиток креативності, контактності, позитивне реагування 
на новизну в роботі, які забезпечують професійну самореалізацію 
вчителя в методичній роботі.

 На наш погляд, така методика та її показники не можуть бути 
основним діагностувальним інструментаріям для виявлення рівнів 
професійної самореалізації вчителів старшої школи в освітньо-
проектній діяльності, оскільки отримання результатів побудоване 
на самооцінці респондентів, яка може бути завищеною або заниже-
ною. Тоді потрібно проводити додаткове діагностування розвитку 
самооцінки вчителів. Такі методики не дають результатів практич-
ної діяльності респондентів і можуть бути використані як додатко-
ві, принаймні, орієнтовні для подальшого дослідження. Не можна 
не зазначити й позитивний аспект використання таких методик, за-
вдяки яким підвищується інтерес респондентів до власного розвит-
ку здібностей, формуються діагностувальні навички особистості.

 Визначено рівні професійної самореалізації вчителів, а саме: потен-
ційний — самоактуалізація як готовність до дії, самоусвідомлення 
й планування власних досягнень в освітньо-проектній діяльності, 
розуміння власного стану мотиваційно-ціннісної сфери, здібнос-
тей, наявних знань і вмінь її здійснення; репродуктивний — 
виявлення безпосередніх дій самореалізації (самопроектування,
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самоорганізація, самоуправління) в освітньо-проектній діяльності, 
засвоєння досвіду освітньо-проектної діяльності, часткове задово-
лення професійними досягненнями та кар’єрним зростанням, що 
відбулися завдяки самозмінам і розвитку особистості в професій-
ній діяльності; творчий — самовдосконалення й самоствердження 
як результат сформованої стійкої позиції високих досягнень, по-
дальше проектування нових способів професійної самореалізації 
в освітньо-проектній діяльності, перенесення набутого досвіду 
до нових умов професійної діяльності.

 У дослідженні нас цікавив творчий рівень професійної саморе-
алізації вчителів, оскільки сучасний учитель має бути творчим 
і креативним. У цьому аспекті думка І. Харкавців [228], яка вва-
жає, що педагогічна творчість як пошуковий, інноваційний процес 
створення та перетворення особистості виявляється, з одного боку, 
в науковій діяльності педагога (спрямованій на розробляння нових 
технологій навчання і на самовдосконалення вчителя), з іншого — 
в творчій педагогічній роботі (оригінальне розв’язання педагогіч-
них завдань, розробляння нових педагогічних методів, прийомів, 
застосування педагогічного досвіду за нових умов, удосконалення 
системи роботи з учнями, імпровізація в педагогічному процесі). 
Під час роботи з учнями вчитель передбачає педагогічні ефекти, 
впливає на уяву, увагу, пізнавальну діяльність учнів, а також 
звертається до педагогічного перевтілення, що робить його діяль-
ність творчим процесом. Авторка також стверджує, що педагогічна 
творчість є вищою формою активності та самодіяльності, оскільки 
як важлива конструювальна характеристика людської діяльності 
відображає здатність до саморозвитку, саморуху через ініціювання 
суб’єктом цілеспрямованих продуктивних предметних дій.

На підставі проведеного аналізу наукової літератури, власного 
педагогічного досвіду ми дійшли таких висновків.

1. У дослідженні недостатньо розкривати лише структуру й функції 
професійної самореалізації вчителя, а потрібно мати уявлення 
та реалізовувати компоненти професійної самореалізації особисто-
сті в освітньо-проектній діяльності, що поглибить зміст феномену. 
Автор розкриває універсальні компоненти професійної самореа-
лізації вчителів старшої школи, а саме: мотиваційно-цільовий, 
змістово-діяльнісний, оцінювально-особистісний, які можна роз-
кривати й формувати не лише в освітньо-проектній діяльності, 
але і в інших видах педагогічної діяльності.

2. Під час розкриття компонентів професійної самореалізації вчителів 
старшої школи необхідно враховувати результати аналізу сутніс-
них характеристик (цілеспрямування, виявлення індивідуальності, 
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пошуковий і перетворювальний характер діяльності, робота в ко-
манді та генерування творчих ідей, зв’язок теорії з практикою, 
створення ідеального чи реального освітнього продукту) й тема-
тичне спрямування освітньо-проектної діяльності педагогів (пси-
холого-педагогічні, соціокультурні, особисті проблеми людини).

3. Професійна самореалізація вчителів є самостійним самоосвітнім 
процесом розкриття їхнього ресурсного потенціалу в різних ви-
дах педагогічної діяльності. Особливої значущості надаємо само-
освітній діяльності вчителів, їхній готовності постійно займатися 
самоосвітою. На нашу думку, прагнення до самоосвіти є рушій-
ною силою професійної самореалізації вчителів старшої школи 
в освітньо-проектній діяльності. Самоосвіта розширює межі са-
мопізнання вчителів, пробуджує їхній інтерес до нових підходів 
в освіті, до освітньо-проектної діяльності.

4. У процесі розкриття компонентів професійної самореалізації вчите-
лів маємо враховувати їхню спроможність до співпраці з колегами, 
батьками, старшокласниками. Пояснимо це тим, що сприйняття 
своїх можливостей відбувається в колективній роботі, а відчуття 
відповідальності за результати праці дозволяє чітко та правильно 
виконувати професійні обов’язки.

5. У дослідженні прийнятною є думка про рівні професійної само-
реалізації вчителів як потенційний, репродуктивний, творчий, 
оскільки так краще виявляється динаміка саморозвитку педаго-
гічних працівників.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

У розділі розкрито суть поняття «професійна самореалізація вчи-
телів» як процес і результат власної перетворювальної діяльності, що 
являє собою відповідність самопізнання та порівняння особистісних 
і професійних якостей вимогам педагогічної діяльності, якісне ви-
конання професійних обов’язків, проектування позитивних самозмін 
і досягнення найвищих освітніх результатів.

Із позиції авторського підходу до розуміння професійної само-
реалізації вчителя визначено її структуру як сукупність конкретних 
дій, а саме: самопізнання й самовизначення на підставі рефлексії; 
самоактуалізація і самопрогнозування; безпосередньо самореалізація 
як виявлення потенційних сил, самопроектування, самоорганізація 
і самоуправління; самовдосконалення — саморегуляція, самоконтроль 
і самооцінка, самоствердження; саморозвиток у педагогічній діяльності, 
підпорядкований меті й завданням, мотивації і ціннісним педагогіч-
ним орієнтаціям. З’ясовано, що в педагогічній діяльності професійна 
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самореалізація виконує діагностувальну, проектувальну, навчальну, 
розвивальну, самоосвітню, самовиховну функції.

Охарактеризовано освітню проектну діяльність учителя як його 
перетворювальну та пошукову діяльність, складовими якої є прогно-
зування, планування, моделювання, конструювання, самоорганізація 
власної діяльності. Таку діяльність подано як проектування, самопро-
ектування, створення та виконання вчителем освітніх проектів.

Із урахуванням результатів аналізу сутнісних характеристик (ці-
леспрямування, можливостей розкриття індивідуальності, пошукового 
і перетворювального характер діяльності, роботи в команді й колек-
тивного виявлення думки, зв’язку теорії з практикою, створення іде-
ального чи матеріального освітнього продукту) й тематичного спряму-
вання освітньо-проектної діяльності педагогів (психолого-педагогічних, 
соціокультурних, особистих проблем людини), розкрито компоненти 
професійної самореалізації вчителів старшої школи, а саме: мотивацій-
но-цільовий, змістово-діяльнісний, оцінювально-особистісний.

Уточнено вміння професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітній проектній діяльності, а саме: вміння прогнозувати, 
проектувати, планувати, моделювати, конструювати, самоорганізації.

На підставі розкритої структури самореалізації особистості й ви-
явленого прагнення педагогів досягати високих результатів у педаго-
гічній діяльності, зокрема в освітній проектній діяльності, уточнено 
й охарактеризовано потенційний, репродуктивний, творчий рівні про-
фесійної самореалізації вчителів.



Розділ 2

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ 
ШКОЛИ В ОСВІТНІЙ 
ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ 
ШКОЛИ В ОСВІТНЬО-ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У Новому тлумачному словнику української мови (2008) наведено 
тлумачення терміна «умови», деякі з яких означають «необхідну об-
ставину, яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-
небудь або сприяє чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, 
за яких відбувається або здійснюється що-небудь; правила, які існують 
або встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечу-
ють нормальну роботу чого-небудь; правила, вимоги, виконання яких 
забезпечує що-небудь; сукупність даних, положення, що перебувають 
у підґрунті чого-небудь» [162, с. 617].

Учена А. Зайцева [65] визначає педагогічні умови, спрямовані 
на стимулювання здатності майбутніх учителів до творчої самореалі-
зації у процесі фахової підготовки: організація навчально-виховного 
процесу на підставі інтегрованого поєднання спрямування студента 
на самореалізацію та свідомої саморегуляції його вольової сфери; за-
безпечення творчої взаємодії викладача зі студентами у процесі роботи 
із урахуванням праксеологічних факторів; спонукання до самооргані-
зації творчих виконавських дій студентів і формування досвіду само-
управління; опанування інтегративних методів стимулювання твор-
чого мислення у процесі застосування варіативних імпровізаційних 
завдань, що актуалізують фаховий досвід майбутнього вчителя. На дум-
ку дослідниці, творча самореалізація майбутніх учителів у процесі 
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виконавської діяльності вимагає спрямування рефлексивних дій студен-
тів на творчий результат, отриманий під час навчально-виховної роботи.

Як зазначає І. Харківців [228], формування творчої самореалізації 
педагогів має відбуватися цілеспрямовано та містити постійне ознайом-
лення із сучасними досягненнями методики викладання предмета під час 
запланованої курсової перепідготовки, проведення семінарів-тренінгів 
на шкільних методичних об’єднаннях, створення ситуативних творчих 
груп (на рівні школи, району, міста, області) з розв’язання актуальних 
проблем науково-методичного забезпечення викладання шкільних курсів.

У межах дослідження розглядаємо педагогічні умови професійної 
самореалізації вчителів старшої школи в освітній проектній діяльно-
сті як сукупність внутрішніх настанов і зовнішніх обставин, які спри-
яють максимально повному розкриттю освітньо-проектного потенціалу 
вчителя та формуванню професіоналізму й педагогічної майстерності, 
досягненню акме-вершин в освітньому процесі.

На підставі аналізу наукової літератури (Н. Брюханова, М. Ворон, 
В. Гомонюк, О. Горовенко, Ю. Кавун, Н. Клокар, В. Костіна, Л. Кравець, 
В. Куліш, Г. Мільчевська, Л. Ричкова, Г. Романова, Н. Софій [15; 22; 30; 
35; 43; 94; 110; 112; 119; 154; 192; 194]), урахування власного освіт-
нього досвіду ми теоретично обґрунтували педагогічні умови.

Необхідність першої умови — стимулювання позитивної мотивації 
професійної самореалізації вчителів старшої школи в освітній проектній 
діяльності — обумовлена потребами вчителів проектувати успішну про-
фесійну кар’єру, отримувати задоволення від роботи в освітніх проектах, 
створювати власний імідж та авторитет з метою підвищення суспільної 
значущості професії вчителя. Водночас, як свідчать результати аналізу 
наукової літератури (Б. Ананьєв, Є. Ільїн, Н. Каньоса, Н. Клокар, З. Кри-
жановська, Ю. Орлов [3; 74; 85; 94; 115; 167]), існує низка чинників, 
внутрішнього (стереотипи працювати традиційно, орієнтуватися на знан-
нєву парадигму, а не на розвиток особистості, небажання змінювати себе, 
слабкий розвиток сили волі, тривожність, низький рівень самоорганізації) 
та зовнішнього характеру (відсутність можливостей матеріального стиму-
лювання і фінансування освітніх проектів, недооцінювання результатів 
освітньої діяльності вчителів з боку адміністрації ЗЗСО і на районних 
конкурсних змаганнях), які негативно впливають на професійну само-
реалізацію вчителів. Такі перешкоди знижують рівень професійної само-
реалізації вчителів, стають причиною виникнення у них невпевненості 
в результатах пошукової діяльності, тривожності в процесі виконан-
ня освітніх проектів, низької самооцінки власних освітніх результатів.

Про необхідність виявлення й усунення бар’єрів самореалізації 
особистості йдеться в працях С. Гармаш, Л. Калашнікової, В. Маралова, 
Л. Рибалко [82; 139; 190]. Слушною є думка авторів стосовно того, що 
бар’єри самореалізації особистості завжди існують, але людина їх сприй-
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має по-різному. Вона може долати перешкоди та підніматися до нових 
вершин, а в іншому випадку — відступитися від задуманої мети і не 
стати тим, ким хотіла бути. Учені поділяють бар’єри самореалізації 
особистості на особистісно-внутрішні (відсутність позитивної мотивації 
й відповідно мети діяльності, несформованість знань і вмінь самореалі-
зації, зокрема в професійній діяльності, низький рівень розвитку сили 
волі, впевненості в собі, мобільності, невміння боротися з негативними 
рисами та стереотипами), соціально-зовнішні (стереотипи і негативні 
установки, відсутність сприятливої атмосфери в робочому колективі).

У процесі пілотного дослідження ми з’ясовували перешкоди, що 
заважають професійній самореалізації вчителів (опитано 121 особу). 
На запитання «Хто чи що гальмує виявлення вашого інтересу до освіт-
ньої проектної діяльності?» отримали такі відповіді вчителів:

 перевантаження паперовими звітами, конспектами уроків, планів 
виховної роботи школярів і роботи з батьками, що викликає ро-
зумову й фізичну втому, гальмує творчий розвиток педагогічних 
працівників (59,5 %);

 відсутність досвіду роботи над навчальними проектами, бракує знань 
і вмінь освітньої проектної діяльності, інформованості про тематику 
навчальних проектів, уміння презентувати власні доробки (33, 1%);

 відсутність інтересу до оновлених форм роботи з учнями старших кла-
сів, небажання позбутися стереотипів традиційного навчання і вихо-
вання учнів, задоволеність тим, що вже відпрацьовано роками (7,4 %).

Таким чином, учителі перебувають у несприятливих умовах, які 
гальмують розкриття та реалізацію їхнього творчого потенціалу. Слід 
зазначити, що такі умови не задовольняють учителів ще й через не-
достатнє матеріальне задоволення життєвих потреб.

У межах дослідження ми почерпнули поради авторів [28; 139] 
щодо шляхів усунення бар’єрів самореалізації особистості, про які необ-
хідно знати в процесі створення умов для професійної самореалізації 
вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності.

Виокремимо такі шляхи активізації пізнавального інтересу вчи-
телів, як:

 формування мети, потреб і мотивів самореалізації вчителів стар-
шої школи, їхнього пізнавального інтересу засобами освітньої 
проектної діяльності;

 розвиток умінь самореалізації вчителів — пізнавати, розкривати, 
ідентифікувати із предметом професійної діяльності, аналізувати 
та коригувати результати педагогічної праці, зокрема отримані 
результати освітньої проектної діяльності;

 поєднання освітньої проектної діяльності вчителя із його самоос-
вітньою діяльністю, розкриття самоосвітнього потенціалу в процесі 
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підвищення кваліфікації, зростання професіоналізму та педаго-
гічної майстерності;

 доцільне використання психологічних захисних механізмів са-
мореалізації особистості як витіснення, утворення протилежної 
реакції, проекції, заміщення, раціоналізації.

Освітня проектна діяльність є видом педагогічної діяльності, однак 
до її виконання вчителі спеціально не готуються. Як відомо, в освітніх 
проектах беруть участь ініціативні, активні вчителі, які мають творчий 
рівень професійної самореалізації. Слід зазначити, що сучасна молодь 
цікавиться освітніми проектами, схильна до сприйняття нового, що 
активізує їхнє мислення, діяльність, поведінку. Навчати таку молодь 
має мотивований учитель, здатний допомогти школярам у виконанні на-
вчальних проектів, обговоренні й оцінюванні проектів освітніх реформ.

Нам імпонує думка Р. Шаповала в тому, що в процесі неперерв-
ної освіти має відбуватися стимулювання як керівника, так і вчителів 
до виявлення позитивної мотивації в педагогічній діяльності через са-
мопізнання й усвідомлення сенсу та значущості професійної діяльнос-
ті, «визначення освітніх потреб (виявлення конкретних знань, умінь, 
навичок, якостей, які необхідно опанувати), виявлення обсягу та ха-
рактеру професійного й життєвого досвіду, з’ясування індивідуальних 
особливостей, визначення спектру мотивів педагогічної діяльності» 
[239, с. 8]. Цілком схвальним є те, що автор пропонує розроблення 
програми особистісно-професійного вдосконалення особистості для ви-
бору стратегії освіти. На нашу думку, спектр мотивів педагогічної ді-
яльності вчителя та керівника ЗЗСО доповнює пізнавальний інтерес 
учителів старшої школи до освітньої проектної діяльності.

Ми провели пілотне дослідження з метою з’ясування ставлення 
вчителів до освітньої проектної діяльності. Серед опитаних учителів-
предметників (разом 121 особа) більшість надають неабиякої ролі освіт-
ній проектній діяльності та вважають, що освітні проекти «пробуджу-
ють» у них пізнання нового, розвивають ділові якості й партнерські 
відносини (58,7 %); подобається брати участь у освітніх проектах і го-
тувати учнів до конкурсів, олімпіад (31,4 %); не мають спеціальної під-
готовки до створення освітніх проектів, але бажають навчитися, хоча б 
керувати учнівськими дослідницькими проектами в межах навчальних 
предметів, які вони викладають (9,9 %). Нині популярність освітньої 
проектної діяльності вчителів зростає, однак на практиці переважає 
потенційний рівень їхньої професійної самореалізації в такій діяльності.

Серед мотивів, які спонукають людину до діяльності, є інтерес. 
Трактоване поняття «інтерес» в Українському педагогічному словнику 
(1997) дозволяє нам зробити певні пояснення. У психології і педагогіці 
інтерес є формою прояву пізнавальної потреби, завдяки якій особистість 
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усвідомлює мету діяльності, орієнтується на знайомство з новими факта-
ми, їх доповнення для більш повного та ґрунтовного відображення дій-
сності. Наявність пізнавального інтересу вчителів до освітньої проектної 
діяльності свідчить про те, вони бажають пізнавати нове через призму 
власних здібностей, ділитися надбаннями з учнями, сприяти їхньому 
професійному самоствердженню. Інтерес нас цікавить із тих позицій, 
що він відбиває суперечність між потребами й умовами їх задоволен-
ня, виявляється в емоційній реакції на події, що відбуваються. Інтерес 
не зникає, а викликає нові інтереси до пізнавальної діяльності, до якої 
ми відносимо освітню проектну діяльність. У динаміці стабільного роз-
витку інтерес перетворюється на нахил як вияв потреби у здійсненні 
діяльності. У наведеному раніше словнику термін «інтерес до навчання» 
визначено як «активне ставлення учнів до навчання і праці» [74, с. 147]. 
Таке трактування розширює межі розуміння пізнавального інтересу 
вчителів завдяки ознакам ставлення, яке буває стійким або активним, 
епізодичним або ситуативним, байдужим або пасивним.

Серед опитаних учителів старшої школи (разом 121 особа) на за-
питання «Ким і чим викликаний у вас інтерес до освітньої проектної 
діяльності?» ми отримали такі відповіді:

 зацікавленістю старшокласників інформацією в пресі, інтернеті, 
що поширюється серед друзів, батьків, знайомих, про роль проек-
тів у працевлаштуванні, переміщенні в освітньому міжнародному 
просторі, що дозволяє молодій людині бути мобільною та конку-
рентоспроможною (70,3 %);

 процесом підготовки учнів до роботи в навчальних проектах, що 
завершується підвищенням їхньої предметної успішності, задово-
ленням школи і батьків, позитивними емоціями школярів (19,8 %);

 самопізнанням власного потенціалу, його результатами, що від-
биваються в підвищенні статусу в педагогічному колективі, авто-
ритету серед старшокласників (9,9 %).

На підставі аналізу результатів опитування зазначимо, що мо-
тивація до освітньої проектної діяльності виявляється через інтерес 
учителя до професійного самовизначення та підвищення предметної 
успішності старшокласників, сутність якої полягає в наданні допомоги 
старшокласникам у самовизначенні та розширенні світогляду, пізнанні 
нової інформації, набутті дослідницьких навичок.

Попри популяризацію використання методу проектів у педаго-
гічному процесі, суб’єкти недостатньо охоплені освітньою проектною 
діяльністю. Виникають виробничі потреби в стимулюванні суб’єктів 
освітнього процесу до такої діяльності. Зокрема, М. Шабдінов [237] 
пропонує залучення учнів до спеціально організованої поетапної пі-
знавально-пошукової, проектно-позиційної та практично-результативної 
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профорієнтаційної діяльності, що передбачає виконання ними профе-
сійно-дослідницьких завдань, а також опанування змісту курсу проф-
орієнтаційного спрямування «Професійне самовизначення у сфері ін-
женерно-технічних і робітничих професій» та здійсненні професійних 
випробовувань у формі проектної технології.

Ідея розробляння та проведення спеціальних курсів для вчителів 
у системі післядипломної педагогічної освіти належить О. Гречаник («Те-
орія та практика формування акмеологічної компетентності вчителя»), де 
автор використовує для підвищення загалом професійної компетентності 
слухачів ІПО, формування їхньої акмеологічної компетентності [37].

Атестація педагогічних працівників відіграє чималу стимулю-
вальну роль у професійному зростанні педагогічних кадрів, сприяє 
моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, 
узагальненню й упровадженню досвіду кращих вчителів у практику на-
вчання та виховання. Вона проходить відповідно до затвердженого Типо-
вого положення про атестацію педагогічних працівників і здійснюється 
на засадах комплексного оцінювання рівня кваліфікації, педагогічної 
майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом тестування, 
відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу контрольних робіт. 
Організаційно-методичний супровід атестації здійснюють відповідно 
до нормативно-правової бази, за планом, у визначені графіком строки.

Як свідчить аналіз плану методичного центру Шевченківського 
району Харківської міської ради, підвищення кваліфікації вчителів 
відбувається відповідно до річного плану роботи управління освіти 
та здійснюється через роботу колегії, районної методичної ради, ра-
йонних методичних об’єднань.

Протягом навчального року розробляють і проводять методичні за-
ходи для всіх категорій педагогічних працівників: тематичні методичні 
семінари, тренінги, професійні конкурси, роботу педагогічних майсте-
рень, творчих груп, Шкіл молодого вчителя, вихователя, психолога 
та Школи ефективного педагогічного досвіду; методисти методичного 
центру надають консультації з питань управління освітнім процесом. 
На засіданнях РМО обговорюють питання, пов’язані з організацією про-
фільного навчання, забезпеченням навчальними матеріалами з предме-
тів, створенням і використанням тестів різних видів під час складання 
перевіряльних робіт, упровадженням у освітній процес ІКТ, аналізом 
моніторингових досліджень успішності учнів. Окрему увагу надано 
упровадженню інноваційних програм і технологій, аналізу й адаптації 
наявних методологічних і дидактичних напрацювань у сучасній школі.

Із метою підвищення професійної компетентності практичних 
психологів, соціальних педагогів, класних керівників працівники ме-
тодичного центру систематично проводять різноманітні районні захо-
ди: інструктивно-методичні наради; секційні засідання в межах ра-
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йонних конференцій, виставки-презентації інноваційних педагогічних 
ідей і технологій; семінари, практикуми, тренінги, майстер-класи для 
педагогічних працівників; засідання творчих груп учителів; заняття 
Школи молодого фахівця.

Педагогічним працівникам присвоюють кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», 
педагогічне звання «учитель-методист», вихователям — педагогічне 
звання «вихователь-методист».

Отже, суть стимулювання позитивної мотивації професійної само-
реалізації вчителів полягає в подоланні внутрішніх та усуненні зовніш-
ніх перешкод, які негативно впливають на професійну самореалізацію 
вчителів в освітній проектній діяльності, та активізації професійних 
потреб, мотивів, інтересів, ціннісних орієнтацій педагогів, яка має від-
буватися шляхом додаткового стимулювання (заохочення із опертям 
на індивідуальний інтерес до освітніх проектів, позачергова атестація 
й отримання педагогічних звань старшого вчителя, вчителя-методиста, 
нагородження грамотами різного рівня, нагрудними значками). Важ-
ливим стимулом для вчителів є заохочення й визнання їхніх резуль-
татів колегами, батьками та старшокласниками. Передових учителів 
нагороджують почесною грамотою Міністерства освіти і науки Украї-
ни, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Софія Русова», 
«Василь Сухомлинський», «Олександр Захаренко».

Під час обґрунтування другої педагогічної умови — надання вчите-
лям старшої школи науково-методичної допомоги в розкритті їхнього 
освітньо-проектного потенціалу з боку органів управління освітою, ад-
міністрації ЗЗСО, районних методичних центрів і шкільних методич-
них об’єднань учителів — виходили з таких положень. Вивчення педаго-
гічного досвіду, планів і звітів роботи методичних об’єднань, експертизи 
освітніх проектів засвідчило, що рівень професійної самореалізації вчи-
телів підвищиться, якщо їм надавати науково-методичну допомогу з пи-
тань методології освітньо-проектної діяльності, методики її здійснення.

Як свідчать дані проведеного пілотного дослідження, учителі 
(усього опитано 121 особу) зазначають, що для ефективної професій-
ної самореалізації їм не вистачає: а) досвіду організації та виконання 
освітніх проектів, інформації про освітні проекти, критерії відбору, які 
висувають до учасників (31,9 %); б) налагодженої взаємодії у виконан-
ні спільних освітніх проектів з батьками та старшокласниками (25 %); 
в) сучасної матеріально-технічної бази, обладнаного новітніми інфор-
маційно-комунікаційними засобами робочого місця (20,5 %); г) творчої 
ініціативної команди однодумців, позитивного ставлення колег і на-
уково-методичної допомоги з боку адміністрації ЗНЗ (13,6 %). Деякі 
вчителі (9 %) байдуже ставляться до освітньої проектної діяльності. 
Отже, на підставі отриманих результатів опитування, власного досвіду 
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розробляння освітніх проектів виявлено, що вчителям потрібна науко-
во-педагогічна допомога в розкритті освітньо-проектного потенціалу.

Зазначено, що науково-методична допомога педагогам має бути 
завданням злагодженої діяльності Науково-методичного педагогічного 
центру при Департаменті освіти (вивчення соціально-економічних умов 
розвитку регіону, запитів батьків, бажання вчителів і школярів, потреб 
виробництва, потенціалу освітньої сфери з метою виявлення глобальної 
освітньої проблеми, постановка стратегічної мети освітньо-проектної 
діяльності регіону), районних методичних центрів (проектування ло-
кальної мети, завдань і тактики освітньо-проектної діяльності ЗЗСО 
району); адміністрації ЗЗСО (визначення мети й завдань освітньо-про-
ектної діяльності конкретного ЗЗСО, об’єднання вчителів з метою об-
міну педагогічним досвідом і підвищення рівнів їхньої професійної 
самореалізації, координація науково-методичної роботи, організація 
співпраці з освітніми та соціальними установами); шкільних методич-
них об’єднань (допомога вчителям у розроблянні освітньо-проектної 
теми, плануванні самоосвітньої діяльності тощо).

Науково-методичну допомогу спрямовано на впровадження інно-
ваційних програм і технологій, аналіз та адаптацію наявних методоло-
гічних і дидактичних напрацювань, створення на підставі отриманих 
результатів нових, адаптованих методичних проектів. Наведемо при-
клад семінару керівників ЗЗСО Шевченківського району м. Харкова 
з теми «Освітньо-проектні технології: теорія, практика, перспективи 
впровадження». Зазначимо, що практично під час кожного методич-
ного заходу розглядають питання застосування інноваційних методик 
в освітньому процесі, методичної підготовки вчителів до застосування 
методу проектів у освітньому процесі. Однак необхідно зосередити увагу 
на системному підході опанування вчителями досвіду власної освітньої 
проектної діяльності, методики використання інноваційних технологій.

Учителі мають можливість брати участь у районних семінарах, ве-
бінарах від Консалтингового центру «Перспектива» та Видавничої групи 
«Основа». Проводять цикл практичних занять для педагогів, що мають 
проблеми із застосуванням комп’ютерних технологій, надають уваги пе-
ревагам і недолікам використання мультимедійних засобів у освітньому 
процесі. Учителі отримують запрошення до участі в міському конкурсі 
на кращий дистанційний курс серед вчителів ЗЗСО за предметними 
номінаціями: «Інформатика», «Фізика», «Біологія» й «Технології».

Загалом активні вчителі мають змогу підвищувати рівні професійної 
самореалізації завдяки реалізації науково-дослідних педагогічних екс-
периментальних та інноваційних проектів, які мають статус всеукраїн-
ського, регіонального рівня. Наведемо приклади таких освітніх проектів.

Всеукраїнський рівень: «Художньо-естетична освіта і виховання 
учнів у процесі впровадження інтегрованих курсів»; «Науково-мето-
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дичні засади впровадження фінансової грамотності в освітній процес 
ЗЗСО»; інноваційні освітні проекти: «Модульно-розвивальна система 
навчання школярів»; «Інтелект України»; «Європейська мережа шкіл 
сприяння здоров’ю підростаючого покоління».

Регіональний рівень: «Художньо-естетичне виховання учнів у шко-
лі повного дня»; «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти 
в систему роботи ЗЗСО Харківської області».

Визначення третьої умови — створення й виконання освітніх 
проектів зі старшокласниками та різними освітніми й соціальними 
інститутами (ЗВО, наукові установи, родина, громадські організа-
ції) — обґрунтоване тим, що вчитель має готувати школярів до соціо-
культурного освітнього простору, в якому вони знаходять сенс життя 
й визначаються з професією, а це потребує зміни структури відносин 
учителя ЗЗСО з іншими освітніми й соціальними установами. Профе-
сійна самореалізація вчителів відбувається в процесі співробітництва 
як самосприйняття себе через вироблення колективної думки і партнер-
ських відносин, задоволення результатами спільної командної роботи. 
Співпраця вчителів старшої школи з викладачами відбувається з ме-
тою встановлення відповідності глибини та спрямування предметного 
матеріалу рівню, необхідному в конкретному ЗВО, на конкретному 
факультеті, спеціальності (що сприяє розширенню світогляду вчителя, 
дає змогу успішно навчатися випускникам, підвищує престиж учителя 
і, як результат, сприяє підвищенню престижу ЗВО); набуття додаткових 
знань для науково-дослідницької роботи учнів (що є формою самоосві-
ти учителя, допомагає підготувати переможців різних рівнів, формує 
ситуацію успіху, яка є мотиватором подальшого розвитку вчителя); 
надання рекомендацій для подальшого навчання обдарованих учнів 
(усвідомлення того, що вчитель довів навчання конкретного учня до ло-
гічного завершення; позитивна самореклама вчителя); ознайомлення 
із останніми досягненнями науки для мотиваційної роботи з обдаро-
ваними дітьми, з дітьми із благополучних сімей (на сьогодні шкільні 
психологи навчені займатися проблемними питаннями з проблемними 
дітьми); користування бібліотечним фондом; користування обладнаними 
лабораторіями; залучення викладачів ЗВО для здійснення додаткової 
освіти учнів, а також профорієнтаційної роботи; отримання знань щодо 
саморозвитку особистості (самоменеджмент, банківська справа, ІКТ).

Співпраця вчителів старшої школи з науковими установами від-
бувається з метою використання матеріальної бази, обладнання, ла-
бораторій для надання учням практичного застосування навчального 
матеріалу, для демонстрації того, як на практиці використовують знан-
ня, які вчитель дає на уроці, що мотивує учнів для вивчення тієї чи 
іншої теми, навіть якщо вона є складною (що є і самоосвітою вчите-
ля, а також допомагає вчителю усвідомлювати, як теоретичні знання 
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використано на практиці); ознайомлення із сучасними досягненнями 
науки у плані приладобудування, що дає змогу орієнтуватися вчителю 
й орієнтувати учнів у практичному спрямуванні власного предмета; 
знайомства з організацією різних видів виробництва, що допомагає вчи-
телю, по-перше, відокремлювати з матеріалу, що викладається, прак-
тичну складову, по-друге, проводити профорієнтаційну роботу; знайом-
ства з технологіями виробництва, що сприяють формуванню у вчителя 
та в учня логічної послідовності «школа – ЗВО – виробництво/наука».

Співробітництво вчителів старшої школи з громадськими установа-
ми відбувається з метою розвитку соціокультурних здібностей вчителів 
та учнів; отримання не тільки академічної освіти, але й знань і досвіду, 
необхідних для успішності і соціумі. Така співпраця сприяє розвитку лі-
дерських якостей вчителів та учнів, формуванню міжособистісного та вну-
трішньоособистісного інтелекту, реалізації потреб особистості бути затре-
буваним у суспільстві. Громадські організації допомагають в організації 
соціальних та освітніх проектів, які діють у межах міста, регіону, країни, 
світу. Важливою місією є надання спонсорської допомоги для обдарованої 
або соціально незахищеної молоді у формі фінансування освітніх проектів.

Партнерська співпраця вчителів старшої школи з батьками від-
бувається з метою отримання інформації, яка допомагає у виховній 
діяльності вчителя, у пошуку мотиваторів діяльності учня, для вста-
новлення зворотного зв’язку, отримання додаткової інформації для об-
рання методів роботи із учнями; усвідомлення місця вчителя в оточенні 
учня; усвідомлення впливу власної педагогічної діяльності на учня.

Нам імпонує думка Н. Білоцерківської [14, с. 27], яка наголошує 
на соціокультурній діяльності вчителя та визначає її як науково обґрун-
товане культуровідповідне регулювання взаємодії вчителя з соціальними 
інститутами (освітою, вихованням, сім’єю, соціальними службами, куль-
турно-просвітницькими установами, громадськими організаціями, нефор-
мальними групами учнів, засобами масової інформації) з метою вирішення 
питань навчання, виховання, а також соціалізації учнівської молоді. Співп-
рацю побудовано на підставі соціокультурної взаємодії, яку автор визна-
чає як багатоцільовий психологічний, педагогічний, морально-соціальний 
і правовий процес комунікації та передбачає загальні дії — спільні проек-
ти, завдання, проблеми, колективне розв’язання. На думку автора, вчитель 
має створювати сприятливі умови для соціалізації учнів, їхнього культур-
ного розвитку та виховання, професійного самовизначення, самореалізації. 
У процесі взаємодії людини з різними інститутами й організаціями від-
бувається накопичення нею відповідних знань і досвіду соціально схва-
леної поведінки, а також досвіду імітації соціально схваленої поведінки 
та конфліктного/безконфліктного уникнення виконання соціальних норм.

Ефективність освітньої проектної діяльності залежить від взаємодії 
суб’єктів педагогічного процесу, результатів спільної праці. На думку 
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О. Пєхоти і С. Ратовської «співробітництво — процес роботи суб’єктів на-
вчання спільно, пліч-о-пліч для досягнення більш значущого результату, 
ніж під час виконання індивідуальної роботи» [176, с. 75]. Засвоєння до-
свіду освітньої проектної діяльності відбувається як учителями, так і стар-
шокласниками. Спільне навчання нового досвіду підвищує мотивацію, 
стимулює обмін думками, активізує критичне мислення, розвиває парт-
нерські відносини між учасниками педагогічної взаємодії. На наш погляд, 
необхідно розвивати здатність учителя організовувати співробітництво між 
колегами, учнями, батьками, формувати вміння працювати в колективі, 
будувати партнерські відносини засобами освітньої проектної діяльності.

У дослідженні нас зацікавила ідея розробляння особистісної моделі 
освіти Ю. Клименко [93], суть якої полягає в піднятті вчителя до якісно 
нового рівня професійної діяльності, що виражено у створенні власної, 
індивідуально адаптованої, достатньо ефективної системи реалізації освіт-
нього процесу. По суті, така модель доповнює професіограму вчителя, 
«олюднює» її, наближує нас до розуміння природи людини, процесів 
самості. Процитуємо критерії сформованості моделі, як «суб’єктність, 
авторство вчителя у постановці цілей, виробленні змісту, розроблянні 
засобів, форм педагогічної взаємодії, адаптованість методичної системи 
до індивідуально-стильових особливостей учителя: співпраця, співавтор-
ство вчителя й учня в розроблянні всіх аспектів педагогічної взаємодії; 
технологічність педагогічної взаємодії: чіткість елементного складу, ло-
гіка використання основних засобів, діяльнісно-комунікативне втілення 
педагогічного задуму; позитивні результати педагогічної діяльності, збіг 
результатів цієї діяльності з діагностичною метою. Цілісність — забезпе-
чення єдності особистісно-смислового та когнітивного аспектів розвитку 
учнів» [93, с. 47]. У межах дослідження дотичною є думка про те, що 
педагогічна творчість має двобічний характер: як результат професійної 
самореалізації вчителя на творчому рівні та як співтворчість учителя 
з учнем, результатами якого є спільні проекти.

Дослідниця Е. Бурова [18] наголошує на формах співробітництва, 
які визначені в меморандумі про спільну діяльність «ЗВПО і ЗЗСО» 
(м. Харків). Це такі: узгоджена та закріплена у навчальних планах 
і програмах спільна викладацька, семінарська, дослідницька діяльність 
учителів і викладачів; створення розробницьких науково-методичних, 
аналітичних груп з метою: а) аналізу шкільних програм з базових на-
вчальних дисциплін, створення альтернативних навчальних програм; 
б) розробляння змістово-методичного моніторингу підручників і на-
вчальних посібників, напрацювання рекомендацій щодо видання на-
вчальної літератури нового покоління; в) апробації тестів зовнішнього 
незалежного оцінювання, аналіз принципів їх складання та критеріїв 
перевірки; г) напрацювання рекомендацій щодо використання сучасних 
комп’ютерних технологій у процесі навчання та створення навчальних 
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посібників на електронних носіях. Однак, як зауважує автор, спостері-
гається й відсутність навчально-методичної допомоги з боку професор-
сько-викладацького складу ЗВПО, а саме: закріплення великої кількості 
студентів-практикантів за одним класом; призначення методистами ви-
кладачів, які не мали досвіду роботи в школі; ігнорування рекомендації 
вчителів шкіл щодо вдосконалення форм і методів проходження педаго-
гічної практики, що знижує ефективність взаємодії навчальних закладів.

У статті О. Стеблянко [210] наголошує на тому, що робота вчителя 
з обдарованими дітьми має будуватися лише на співпраці в межах програ-
ми освітнього проекту «Обдарована дитина та компетентна особистість». 
Для старших класів проводять олімпіади, захист наукових робіт, олімпі-
ади виконання завдань випереджального характеру, тренінгові програми.

У громадянській освіті Т. Ремех [189, с. 164] вбачає низку педа-
гогічних завдань, таких як: реалізація учнями як дослідницьких, так 
і зорієнтованих на практичну діяльність завдань, що дозволяє їм від-
чути себе громадянином тут і зараз, людьми, дотичними до справи сус-
пільства; виконання навчальних проектів, які дають змогу учням отри-
мати навички контактів зі зовнішнім світом, оскільки під час проектної 
діяльності вони звертаються до адміністрації школи, органів місцевого 
самоврядування, органів виконавчої влади; розвиток в учнів творчості 
та навичок роботи із джерелами інформації; допомога учням, яким 
складно проявити себе на уроках, через проектну діяльність у вирішенні 
практичних проблем, однак таку можливість вони отримують, викону-
ючи проект. Освітня проектна діяльність є тим середовищем, у якому 
вчителі й учні набувають сили та впевненості, досягають успіху, тому 
досвід є надзвичайно корисним з огляду на майбутнє учнів і знадобиться 
їм не лише в самоосвіті та самореалізації, але й просто у житті. У ході 
роботи над освітніми проектами не лише учні набувають досвіду творчої 
і самостійної діяльності, але й учителі розкривають потенційні можли-
вості творити, знаходити нові підходи в роботі з учнями старшої школи.

Організація профільної освіти потребує серйозного аналізу і, мож-
ливо, кардинальних змін у підході до її реалізації. Учителеві старшої 
школи необхідно бути готовим до реалізації принципів профільного 
навчання, зазначених в Енциклопедії освіти (2008), а саме: фуркації 
(розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, 
здібностями та нахилами); варіативності й альтернативності (освіт-
ніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпе-
чення); наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою 
і профільним навчанням, професійною підготовкою); гнучкості (змісту 
і форм організації профільного та дистанційного навчання; забезпечення 
можливості зміни профілю); діагностико-прогностичної реалізованості 
(виявлення здібностей учнів для обґрунтованої орієнтації на профіль 
навчання) [56].
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Разом із тим організація освітнього процесу в ЗЗСО потребує удо-
сконалення шляхом застосування новітніх форм роботи з педагогічними 
працівниками (проведення вебінарів, конференцій), чіткого плануван-
ня діяльності, залучення викладачів до участі в засіданнях районних 
і шкільних методичних об’єднань із проблематики підвищення їхньої 
професійної самореалізації.

Аналіз діяльності ЗЗСО з питань організації міжнародного співро-
бітництва виявив певні проблеми: недостатньої уваги надано діяльності 
шкільних Євроклубів щодо встановлення та розвитку партнерських 
зв’язків між ЗЗСО та школами-партнерами міст-побратимів; не завжди 
відстежено результативність участі учнів у програмі обміну майбутніх 
лідерів «FLEX», міжнародних конкурсах.

З метою подолання виявлених недоліків на засіданнях районних 
методичних об’єднань необхідно планувати заходи, а адміністраціям 
ЗЗСО має контролювати якість освітнього процесу в профільних класах, 
підвищувати ефективність навчання профільних дисциплін.

З метою стимулювання вчителів до самопізнання та саморозкрит-
тя завдяки зовнішнім чинникам необхідно урізноманітнювати напрями 
співпраці. У межах дослідження пропонуємо освітній проект «Пер-
спективи співпраці й партнерства в освіті» (керівник С. Кіриченко) 
для підвищення рівнів професійної самореалізації вчителів і створення 
умов для саморозвитку й професійного самовизначення старшокласни-
ків. Відповідно до такої співпраці доцільними є програми, як:

1) «Кроки до закладу вищої освіти» — учителі мають виявляти від-
повідність глибини й спрямування предметного матеріалу, який 
вони викладають, аналізувати якість підготовки старшокласників 
до зовнішнього незалежного тестування, знати про вимоги кон-
кретного ЗВО, факультету, спеціальності; популяризували вчитель-
ську професію під час організації Дня педагогіки, роботи універ-
ситетських кафедр у школах та об’єднаних науково-методичних 
студій для вчителів, методистів, керівників ЗЗСО, викладачів;

2) «Майбутнє науки і техніки» — учителі та старшокласники ма-
ють ознайомитись із організацією різних видів виробництва та на-
вчитися проектувати власне майбутнє за схемою «школа – ЗВО – 
виробництво чи наука», отриману інформацію вчителі залучають 
до матеріалу з навчальних предметів, виокремлюють її практичну 
значущість, використовують бази наукових установ для профорієнта-
ційної діяльності, виявляють учнів, схильних до наукової діяльності;

3) «Громадська позиція особистості» — учителі мають ознайомлювати 
школярів з нормативно-правовими засадами діяльності волонтер-
ського руху, екологічного стану Харківщини, шляхами подолання 
кризових станів людини — залежності від алкоголізму, наркоманії, 
заходами упередження захворювання на ВІЛ/СНІД, туберкульоз.
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Але, попри громадську позицію вчителів і керівників ЗЗСО, ви-
явлено низький рівень співробітництва з іншими громадськими орга-
нізаціями, недостатню кількість наявної в школах методичної літера-
тури з питань роботи молодіжних організацій, відсутність окремого 
приміщення для учасників учнівського самоврядування шкіл. Потребує 
активізації діяльності робота зі створення та удосконалення роботи 
Клубів миротворців, Євроклубів, Дебатних клубів.

Таким чином, ми теоретично обґрунтували педагогічні умови профе-
сійної самореалізації вчителів старшої школи в освітній проектній діяль-
ності, реалізація яких вимагає організаційно-методичного забезпечення.

2.2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 
В ОСВІТНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Науково-методичне забезпечення розглядаємо як систему педа-
гогічних засобів, які позитивно впливають на підвищення рівнів про-
фесійної самореалізації вчителів старшої школи в освітній проектній 
діяльності (авторська програма, методичні рекомендації, портфоліо, 
акмеограма, тренінги, моделі, навчально-методичний спецкурс, плани 
роботи методичних об’єднань).

Упровадження науково-методичного забезпечення здійснювалось 
у три взаємопов’язані етапи: підготовчий (актуалізація опорних знань 
і вмінь учителя щодо суті освітньо-проектної діяльності), основний 
(проектування та засвоєння конкретних знань і виконання дій освітньо-
проектної діяльності вчителем), підсумковий (презентація результатів 
освітньо-проектної діяльності, коригування вчителем власних помилок). 
Організована педагогічна робота з учителями мала подвійний ефект, 
тому що дії спрямовані безпосередньо на розкриття компонентів про-
фесійної самореалізації вчителів старшої школи та на формування на-
вичок роботи зі старшокласниками над навчальними проектами.

У процесі реалізації першої умови — стимулювання позитив-
ної мотивації для професійної самореалізації вчителів старшої школи 
в освітній проектній діяльності — учителям експериментальних шкіл 
роз’яснювали важливість визначення мети професійної самореалізації, 
правильного порівняння власних потенційних можливостей із вимогами 
до організації освітньо-проектної діяльності, адекватного оцінювання 
й корекції власних освітніх результатів. Учителів переконували в тому, 
що освітня проектна діяльність є продуктивною для їхніх досягнень 
та учнів, і створення позитивного іміджу ЗЗСО; пояснювали перспек-
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тиви професійної самореалізації вчителів старшої школи в освітній про-
ектній діяльності; роз’яснювали роль позитивної мотивації особистості 
для досягнення успіху, сприйняття та визнання особистісних і профе-
сійних результатів іншими людьми; намагалися на прикладах освітніх 
проектів «Інтелект України» (керівники І. Бех, І. Гавриш), «Обдарована 
молодь» (керівник Л. Карпова), «Ліцейська освіта школярів» (керівник 
С. Кіриченко) довести, що ефективність професійної самореалізації вчи-
телів підвищується в процесі співпраці, оскільки самосприйняття себе 
відбувається через вироблення колективної думки і партнерських від-
носин, задоволення від реалізації власної позиції в командній роботі.

На засіданнях методичних об’єднань обговорювали теми: «Чого 
бракує вчителеві для освітньої проектної діяльності?», «Роль освітніх 
проектів у підвищенні методичної компетентності вчителів». На мето-
дичні семінари запрошували науковців з доповідями на теми: «Іннова-
ційна діяльність учителя», «Пріоритети в освіті й у власній діяльності», 
«Реалізація акмеологічних ідей у шкільній освіті», засвоєння змісту 
яких посилювало впевненість учителів, усувало їхню тривожність під 
час виконання освітніх проектів.

Підготовка до щорічної науково-практичної конференції «Ліцей-
ська освіта і сучасна наука» позитивно вплинула на виявлення ре-
сурсних можливостей вчителів, старшокласників, батьків. Досвідчені 
вчителі демонстрували результати освітніх проектів на Днях навчаль-
но-методичних кафедр «Країнознавство», «Філологія», «Інтеграл», 
«Natura», їх запрошували до інших шкіл, де вони ділилися досвідом.

Усунення перешкоди «відсутність часу» відбувалося завдяки за-
няттям із самоменеджменту, на яких учителі усвідомлювали роль про-
ектування в організації власної діяльності, підвищення рівня самоорга-
нізації. Концепція самоменеджменту, розроблена С. Кіриченко, полягає 
в стимулюванні осмислення вчителями власної системи цінностей і цін-
ностей організації, визначенні мети професійної самореалізації в освіт-
ній проектній діяльності та виробленні стратегії власного особистісно-
професійного зростання. Наведемо приклади прийомів, які пропонували 
вчителям використовувати в особистому тайм-менеджменті:

1) прийом планування ALPEN передбачає необхідність нотування пев-
них планів, оцінювання тривалості виконання кожного з них, залу-
чення до планування резервного часу, вибір послідовності виконання;

2) прийом «Стратегічна картонка» дозволяє зазначати найголовніші 
завдання, які жорстко не прив’язані до певного дня, і, таким 
чином, систематизувати значний загальний обсяг завдань, що 
потребують розв’язання.

Оскільки ефективність професійної самореалізації вчителів зале-
жить від ставлення керівників ЗЗСО до них, визнання їхнього успіху 
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й заохочення досягнутих результатів, у педагогічному експерименті ми 
зверталися до керівників, які були одночасно й помічниками, й учас-
никами дослідно-експериментальної роботи. Для керівників і вчителів 
з метою визначення пріоритетів корисною стала матриця Ейзенхауера, 
та виявлення свого біоритму для ефективного управління власним часом, 
наприклад, якщо людина «жайворонок» — тоді всі найважливіші питання 
та рішення доцільно розв’язувати за можливістю в першій половині дня.

Серед цілей освіти є досягнення професіоналізму у діяльності 
освіченої людини. Це теж характеристика якості освіти. Тому іншою 
складовою обраної системи способів діяльності є установка на особи-
стісний і професійний розвиток. Для професійного самовдосконалення 
важливе значення мають усі його складові: самопізнання, самопроекту-
вання, самоорганізація, саморегуляція. Зокрема, з метою самопізнан-
ня радили вести щоденник, у якому щодня записували події, власну 
реакцію на них й аналізували власні риси, особистісні якості.

З метою цілеспрямованого стимулювання професійної самореаліза-
ції вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності проводили 
авторський науково-методичний семінар з теми «Стимулювання й заохо-
чення вчителів до професійної самореалізації в освітній проектній діяль-
ності» для керівників ЗЗСО, методистів, учителів, шкільних психологів. 
До організації та проведення занять запрошували методистів, шкільного 
психолога, вчителя інформатики, які кваліфіковано розглянули питання 
їхнього напряму (діагностичні методики, вимоги до тестування, ІКТ).

Ефективним виявилося створення програми самопроектування вчи-
теля на півроку, рік, п’ять років, що допомогло не тільки чітко усвідомити 
бажані цілі, але й конкретизувати їх виконання, виділивши перші кроки, 
часові терміни, передбачивши можливі перешкоди. Необхідним було залу-
чення регулярної діагностики власних здібностей і переваг за допомогою 
аналізу результату або зворотного зв’язку. Мало діяти правило: «Щоразу, 
приймаючи рішення або здійснюючи певні дії, необхідно усвідомлювати, 
чого я прагну досягти». Через певний період порівнювали реальний розви-
ток ситуації зі своїми прогнозами. Такий аналіз, як правило, свідчив, яких 
знань не вистачає і яких навичок або компетентностей ще немає, що давало 
можливість концентруватися на більш сильних аспектах і розвивати слабкі.

Ще одна складова самоменеджменту — це розвиток культури 
взаємин у педагогічному колективі та проектування власної профе-
сійної «Я»-концепції в ньому. Уміння налагоджувати відносини ви-
явилися необхідними для продуктивної роботи на засадах партнерства 
у відносинах як між педагогами ліцею, так і між учителями, учнями 
й батьками, адже їх об’єднували спільні інтереси, спільні завдання 
та розуміння того, що тільки разом можна досягти поставлених цілей.

Цікавим виявилося звернення до теорії обмежень, мета якої — 
оптимізувати роботу кожного. З цих позицій була проаналізована ді-
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яльність ліцею й знайдені «вузькі місця», що заважали загальному роз-
витку. Зокрема, деякі вчителі були перевантажені: окрім обов’язкових 
уроків, ведення класного керівництва, гуртків ще й були задіяні у на-
уковій роботі. Було прийнято відповідне управлінське рішення, щоб час-
тину повноважень, зокрема гурткову роботу, делегувати іншим, а саме 
молодим, енергійним, які мали час і натхнення займатися цією справою.

Безумовно, важливою складовою самоменеджменту є пошуки 
та реалізація методів ефективного управління персоналом. Досягти 
успішного управління персоналом ЗЗСО можна було лише через корек-
цію власного стилю поведінки керівника, зміну стилю роботи педагогіч-
ного колективу шляхом проведення продуманої мотиваційної політики. 
Передусім, було створено умови для професійного розвитку педагогів, 
з’ясовано їх потреби, очікування, визначено чинники, що впливають 
на внутрішню мотивацію учителів і підвищення їхньої працездатності.

Учителів ознайомили із технологією коучингу як засобу взаємодії 
з колегами, створили атмосферу вияву ініціативи, відповідальності, 
в якій учителі готові до нововведень і прагнуть їх втілювати. Тобто освіт-
нє середовище стало розвивальним як для учнів, так і для педагогів.

На заняттях із самоменеджменту розглядали питання розвитку 
лідерських якостей учителів. Учителів ознайомлювали з науковими 
працями Н. Мараховської [140], яка досліджує лідерські якості вчи-
телів і має педагогічний досвід їх формування в студентів. Лідерська 
позиція вчителя полягає в тому, щоб переконати колег, батьків, учнів 
рухатися убік змін, працювати на підтримку іміджу ЗЗСО, його високої 
якості освіти, культури, комфорту для навчання й праці. Для цього 
необхідно постійно зростати професійно, піднімати рівень своєї компе-
тентності, вдосконалювати методи та прийоми управлінської діяльності, 
оновлювати весь педагогічний інструментарій. Зі свого власного досвіду 
розвитку лідерських якостей необхідно зауважити на важливості під-
тримки позитивного емоційного фону під час спілкування з колегами, 
наприклад, почуття гумору для керівника — цінне надбання. Одним із 
наших спостережень є важливість вміння лідера імпровізувати, тобто 
миттєво, незаплановано, творчо реагувати на певну ситуацію. Окремо 
зауважимо на важливості для лідера уміння самопрезентації, оскільки 
він є прикладом для усіх інших.

З метою підготовки вчителів для реалізації освітньо-проектної ді-
яльності в експериментальних школах були організовані та проведені:

 методичний діалог «Використання соціальних медіа на уроках»;
 методичний марафон «Розв’язання проблемних педагогічних си-

туацій»;
 аукціон педагогічних ідей «Творчий учитель — творчий учень»;
 педагогічна дискусія «Педагогічне спілкування як взаємодія між 

учителем та учнем»;
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 методичний стіл «Роль форм і методів розвивального навчання 
у загальному розвитку особистості школяра»;

 методична студія «Використання інтерактивних технологій як 
засобу продуктивного навчання»;

 семінар-тренінг «Інноваційні методи навчання та викладання»;
 круглий стіл на тему «Професіоналізм, майстерність, досвід, но-

ваторство, талант»;
 постійний консультпункт для молодих вчителів;
 участь учителів у проведенні районних колективних форм мето-

дичної роботи;
 курси підвищення кваліфікації та атестація вчителів;
 засідання методичних об’єднань, семінари, круглі столи, відкриті 

уроки, взаємовідвідування уроків.

До зовнішніх стимулів ми віднесли штучно створені ситуації успі-
ху, які позитивно впливали на мотиваційно-емоційну сферу вчителів, 
сприяли розкриттю їхнього ресурсного потенціалу [8; 48].

Упровадження другої умови — надання вчителям старшої школи 
науково-методичної допомоги в розкритті їхнього освітньо-проектного 
потенціалу з боку органів управління освітою, районних методичних 
центрів, адміністрації ЗЗСО, шкільних методичних об’єднань учите-
лів — відбувалося завдяки авторському науково-методичному семінару 
«Теорія і методика професійної самореалізації вчителів старшої шко-
ли в освітній проектній діяльності», який складався із теоретичного 
та практичного модулів і проводився щотижня.

Учителів експериментальних груп ознайомлювали з науковими 
працями А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, особливостями професій-
ної «Я»-концепції В. Маралова [139; 148; 193; 226]. На підставі аналі-
зу наказів і розпоряджень органів управління освітою, рекомендацій 
і вказівок від районних методичних центрів обговорювали стратегію 
розвитку освітньої сфери в регіоні та перспективи освітньо-проектної 
діяльності ЗЗСО. Під час практикуму уточнювали критерії та показники 
рівнів професійної самореалізації вчителів (С. Гармаш, Л. Калашнікова, 
Н. Калина, Л. Рибалко, І. Шеменюк [82; 83; 241]), проектували образ 
майбутнього учня й місце вчителя у школі майбутнього, моделювали 
індивідуальну траєкторію розвитку освітньо-проектного потенціалу вчи-
теля, розробляли модель випускника ліцею. Учителів інформували про 
тематику роботи методичних об’єднань і надання консультацій щодо 
розробляння освітніх проектів, критеріїв відбору активних учасників 
до роботи в них. Разом із методистами розробляли та проводили тре-
нінг «Освітньо-проектна діяльність учителя» (див. додаток Д). Для 
педагогів проводили майстер-клас із розробляння освітнього проекту 
«Залучення учнів до наукової діяльності через участь у турнірному 
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русі», на якому під час імітаційної гри кожен учасник мав змогу 
спробувати себе в ролі доповідача, опонента та рецензента. Учителі 
виконували завдання на розвиток уміння концентрувати увагу на го-
ловному, синтезувати ідеї інших людей, виявляти власну точку зору; 
переглядали відеофрагменти освітніх турнірів для старшокласників.

На заняттях із учителями запроваджували активні методи: дискусійні 
(групова дискусія, аналіз ситуацій морального вибору, мозковий штурм); 
ігрові (ділові та рольові ігри), що сприяли не лише обміну інформацією про 
освітньо-проектну діяльність, але й допомагали активізувати власний потен-
ціал під час виконання завдань, моделювати та реалізовувати творчі задуми.

Науково-методична допомога вчителям старшої школи мала ди-
ференційований характер. Із учителями, які не мали досвіду освітньо-
проектної діяльності, використовували алгоритми розробляння освітніх 
проектів, пропонували розв’язати професійні ситуації, наводили прикла-
ди генерування власних ідей, виконували вправи на уяву і спостереж-
ливість, ознайомлювали з матеріалами розроблених освітніх проектів, 
проводили науково-методичний семінар на тему «Організація самоосвіт-
ньої діяльності вчителя», складали план самоосвіти, розробляли освітній 
маршрут педагога (Л. Князєва) [96]. Поповнювали тезаурус учителів при-
кладами освітніх проектів, які виступали інструментом практичних дій 
педагогів. Учителям пропонували скласти портрет успішного педагога, 
портрет майбутнього учня, що давало змогу уявити себе і своїх учнів 
у майбутньому, визначити шляхи досягнення успішних результатів.

Учителі, які мали досвід освітньо-проектної діяльності, підвищува-
ли рівень професійної самореалізації шляхом ініціювання нових освітніх 
проектів, залучення до них старшокласників і батьків, конструювання 
електронних підручників із навчальних предметів, проектування про-
цесу підготовки старшокласників до тестування, опанування іноземних 
мов та ІКТ. Отриману інформацію й уміння освітньо-проектної діяль-
ності вчителі використовували в проектуванні теми предметних уроків, 
проведенні гуртків, організації науково-дослідної роботи школярів, 
підготовці старшокласників до виконання конкурсних наукових робіт.

На семінарі моделювали шляхи підвищення ефективності педа-
гогічного процесу, обговорювали соціальний статус учителя в нашій 
країні та за кордоном, визначали соціальну роль учителів і батьків 
у вихованні молоді, проектуванні її майбутнього.

На засіданнях методичних об’єднань обговорювали педагогічну 
та методичну проблематику. Зокрема, обговорювали правила організації 
сучасного уроку фізики, які О. Федчишин [220] розглядає у вигляді 
проектування за умов профільного навчання, де необхідно:

 визначити мету уроку: освітню — засвоєння нових фізичних знань, 
формування вмінь; виховну — формулювання світогляду, політех-
нічне, естетичне, моральне виховання; розвивальну — формування 
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прийомів розумової діяльності, вміння самостійно розв’язувати 
проблемні ситуації;

 підготувати зміст навчального матеріалу, тобто визначити його 
обсяг і складність відповідно до поставленої мети та можливостей 
учнів певного профілю; установити зв’язок із раніше вивченим 
матеріалом і способами розумових та практичних дій; визначити 
систему задач, практичних і самостійних завдань для учнів; під-
готувати обладнання для уроку (демонстраційний експеримент, 
роздатковий матеріал);

 уточнити тип уроку, послідовність розв’язання дидактичних за-
вдань, що має сприяти досягненню цілей;

 підібрати найбільш ефективні методи та прийоми навчання відповід-
но до цілей, змісту навчального матеріалу і рівня підготовки учнів;

 визначити структуру уроку, що відповідає цілям, змісту і мето-
дам навчання.

Проектуючи такий урок, слід пам’ятати про роль завдань у про-
цесі навчання фізики. Розв’язання завдань належить до практичних 
методів навчання фізики і як складова цього процесу виконує такі 
функції: освітню, виховну, розвивальну, з опертям на активну розу-
мову діяльність учнів. Використання задач різних типів, різного рівня 
складності дає можливість учителю повідомити учням нову інформацію, 
пояснити теоретичний матеріал. Крім того, фізичні задачі відіграють 
важливу роль у реалізації принципу політехнізму в процесі навчання. 
Більшість серед них демонструють зв’язок фізики з життям, технікою, 
виробництвом.

Як зазначає О. Федчишин, «обов’язково має бути означена єдина 
логіка розгортання діяльності вчителя й учнів, що забезпечить ефек-
тивне управління вчителем навчально-пізнавальною діяльністю учнів» 
[220, с. 131]. Сучасними уроками, на думку дослідника, є такі уроки, 
на яких переважають інтелектуальна активність, допитливість, компе-
тентність, уміння дискутувати, незалежне мислення, самокритичність.

Л. Гуденко [45] наводить рекомендації щодо вивчення досвіду ро-
боти вчителя, якими ми скористалися для вивчення досвіду вчителів 
щодо освітньо-проектної діяльності, а саме:

 ознайомтеся з літературою з проблеми, уточніть запитання, які 
можуть виникнути;

 зберіть відомості про вчителя, проведіть бесіду з адміністрацією 
школи, колегами, учнями, батьками;

 відвідайте серію уроків учителя, з’ясуйте науково-методичні прин-
ципи його роботи;

 спостерігайте за впливом учителя на учнів, з’ясуйте, як діти 
ставляться до нього й до предмета, який він викладає;
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 перевірте знання, уміння, навички учнів, як вони володіють еле-
ментами наукової організації праці;

 з’ясуйте рівень вихованості учнів;
 проаналізуйте спільно з учителем його досвід роботи: основні 

педагогічні завдання, які він розв’язує, наукове обґрунтування 
досвіду, рівень новизни досвіду, можливість застосування досвіду 
за інших умов;

 допоможіть педагогові систематизувати матеріали з досвіду ро-
боти: конспекти уроків, сценарії позакласних заходів, методичні 
напрацювання, дидактичні картки;

 обговоріть науково-методичний досвід роботи на засіданнях ме-
тодичної ради;

 визначте форми узагальнення й упровадження цього досвіду 
в школі, місті, районі, області.

Із учителями також обговорювали форми поширення передового 
педагогічного досвіду, а саме такі, як: усна пропаганда — здійснюєть-
ся у формі лекцій, доповідей, які читають методисти на засіданнях 
педради, методичних об’єднань, конференціях, семінарах, педагогіч-
них читаннях; друкована пропаганда — опис досвіду в спеціальних 
плакатах, буклетах, брошурах, статтях у педагогічних газетах і жур-
налах, видання спеціальних збірників із досвіду роботи; наукова про-
паганда — здійснюється під час постійних, епізодичних педагогічних 
виставок матеріалів із досвіду роботи, виставок [45].

З метою надання вчителям науково-методичної допомоги з питань 
опанування ІКТ, які є необхідними для створення й виконання освіт-
ніх проектів, їх запрошували до освітнього проекту з інформатизації 
«Шкільний інформаційний світ» (проект міського рівня), метою якого є: 
створення єдиного інформаційно-освітнього простору навчального закла-
ду, який містить сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних 
і методичних засобів, що дозволяють активно застосовувати в освітньо-
му процесі ІКТ й здійснювати збирання, збереження й обробляння даних 
щодо функціонування ліцею; забезпечення підвищення якості освіти 
через активне використання інформаційних технологій; здійснення під-
тримки освітнього процесу й автоматизації управлінської діяльності; 
використання ІКТ для професійного самовизначення випускників шкіл.

Охарактеризуємо пріоритетні напрями діяльності вчителя, як: 
усвідомлення ІКТ як складової загальної інформаційної культури вчите-
ля; використання інформаційних ресурсів мережі інтернет в організації 
пізнавальної діяльності учнів на уроці; використання інтернет-ресурсів 
у циклі гуманітарних, природничо-математичних предметів та в курсі 
інформатики; дистанційне навчання, підвищення кваліфікації; викори-
стання інформаційних технологій і ресурсів мережі інтернет на окремих
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етапах традиційного уроку у старших класах, для профорієнтації; 
проведення комп’ютерного тестування учнів; підготовка та проведен-
ня інтегрованих та інтернет-уроків; розробляння власних електронних 
уроків, формування та використання медіатеки.

Зазначимо очікувані результати організації освітнього проекту:
1. Створення єдиного інформаційного простору: підвищення ефектив-

ності освітнього процесу; автоматизація організаційно-розпорядчої 
діяльності ліцею.

2. Підвищення рівня інформаційної культури як складової професійної 
майстерності учителя: створення умов для творчого зростання всіх 
учасників освітнього процесу через використання ІКТ; підвищення 
рівня якості освіти; підвищення рівня професійної компетентності 
вчителів; розповсюдження й узагальнення досвіду вчителів через 
участь у науково-методичних і науково-практичних семінарах, 
конференціях, мережевих спільнотах; створення оптимальних 
умов для взаємодії сім’ї та ліцею через єдиний інформаційний 
простір; забезпечення ефективності використання шкільного сайту.

3. Підвищення інформаційної культури учнів і педагогів: викори-
стання комп’ютерних технологій для самоосвіти і різних видів 
самостійної роботи; участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях.

4. Допомога у професійному самовизначенні старшокласників, ство-
рення умов для професійного вибору, ознайомлення з інформацією 
про особливості професій, проведення діагностик, які дозволяють 
визначити індивідуальні якісні характеристики старшокласників.

Самоосвітня діяльність учителя, її проектування вимагають на-
лежних умов. Зокрема, Н. Сидорчук [204] вважає, що самоосвітню ді-
яльність учителя активізують такі умови, як: організаційно-педагогічні 
(мотивування вчителів до самоосвітньої діяльності, організація освіт-
нього простору для самореалізації освітнього потенціалу та задоволення 
результатами такої діяльності, формування в учителів готовності до са-
моосвітньої діяльності) та соціально-психологічні (створення умов для 
самовдосконалення вольових якостей особистості вчителя, підвищення 
професійно-педагогічної компетентності вчителя, його креативності, 
соціальної домінантності).

У нашому випадку проектуванню самоосвітньої діяльності вчи-
теля допомагала акмеограма. Ми вважали за доцільне структурувати 
інформацію в акмеограмі вчителя у вигляді таких змістовних чин-
ників: мотиваційного (мотиви досягнення успіху та побудови кар’єри 
в професійній діяльності); когнітивного (фахові та педагогічні знання); 
змістового (вміння педагогічної діяльності, зокрема й уміння самоосвіт-
ньої діяльності) та контрольно-коригувального (дотримання й корекція 
акмеологічної позиції суб’єкта педагогічної діяльності).
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Як свідчить досвід роботи в педагогічному колективі ЗНЗ, ак-
меограму краще будувати на підставі результатів, отриманих завдяки 
її складових — методу біографії, акмеологічного досьє, потфоліо вчителя-
новатора. Як зазначає Н. Мараховська [140], біографія допомагає виявити 
джерела саморозвитку особистості, встановити, як особистість «створює 
сама себе», визначити суттєві повороти її життєвого шляху. Форма на-
писання біографії може бути вільною, але вчена радить складати її у 
вигляді наративу (опису себе й власного життєвого досвіду у вигляді 
зв’язного повідомлення, побудованого за законами організації художньо-
го тексту), а конкретні питання-орієнтири мають допомагати виявити 
динаміку розвитку особистості. У роботі з учителями ми акцентували 
увагу на їхні очікування та результати освітньої проектної діяльності. 
У такому випадку ставили запитання, як: «Чи маєте ви досвід освітньої 
проектної діяльності, чим можете поділитися з іншими вчителями?», «Чи 
задоволені ви результатами підготовки учнів до проектної діяльності?», 
«Чи задоволені ваші учні роботою над освітньою проблемою, участю 
в навчальних проектах?», «Що необхідно змінити з організації педаго-
гічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі?», «З якими 
труднощами ви зустрілися під час освітньої проектної діяльності?».

Підґрунтям акмеологічного досьє є метод SWOT, який ми ви-
користовували з метою самоаналізу, самооцінки власної професійної 
компетентності та який традиційно застосовують у бізнесі як метод 
стратегічного планування з метою вивчення особливостей компанії та її 
місця на ринку, акцентуючи увагу на її перевагах і недоліках, мож-
ливостях, загрозах. SWOT складається з чотирьох пунктів: «переваги» 
(Strengths); «недоліки» (Weaknesses); «можливості» (Opportunities); 
«загрози» (Threats). Зокрема, до переваг учителя можна віднести знан-
ня свого предмета, знання інших навчальних предметів і вміння здій-
снювати їх інтеграцію, знання вікових і психологічних особливостей 
учнів, їх улюблених видів навчання та, відповідно до цього, вміння 
розробляти власні стратегії та методи навчання, які є підґрунтям його 
професійно-педагогічної компетентності. Учителям пропонували напи-
сати есе на тему: «Мої досягнення та плани на майбутнє».

До недоліків учителя належить недостатня впевненість у профе-
сійно-педагогічній компетентності, недостатнє володіння інформаційно-
комунікаційними технологіями й інтерактивними методами навчання. 
Учителям пропонували семінар із метою ознайомлення з ІКТ та їх 
можливостями використання на практиці.

Можливості — це відповіді на такі питання: «Що необхідно зро-
бити для самопізнання власного потенційного «Я»?», «Може, не ви-
черпані можливості педагогічної діяльності та я зможу дещо змінити 
в собі?». Учителям пропонували складати портфоліо власних досягнень, 
яке позитивно впливає на освітню проектувальну діяльність.
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З метою виявлення перешкод для проектування ми користувалися 
такими питаннями: «Що заважає мені у роботі з учнями?», «Чого я 
ще не знаю про себе?», «Чи можна сподіватися на підтримку іншої 
людини?». Серед загроз відзначимо перевантаження вчителя й учнів, 
втрату учнями інтересу до предметів, відсутність матеріального заохо-
чення, авторитарний стиль керівництва школи тощо. Таким чином, 
підвищити інтерес учителів до самоосвітньої діяльності можна у про-
цесі розробляння акмеограми.

З метою переконання себе в позитивній системі поглядів і мислення 
скористалися порадами Вон Ейкен Джона в книзі «Можливо все!». Разом 
із учителями обговорювали такі тези, як: «Ви створені для успіху, а не 
для того, щоб виживати, ледве зводячи кінці з кінцями», «Що вам за-
важає змінитися?», «Кожен із нас має власну цінність», «Ваші найкращі 
дні попереду», «Ви і ваші результати — це не одне й те саме». Щоб 
позбутися стереотипів, автор радить не триматися за своє минуле, пере-
живання, непрощення й помилки дитинства, які накопичуються роками. 
«Позитивні думки, зміни й навіть щастя — це субстанції, які не бажають 
і не можуть існувати в одному просторі з вантажем минулих невдач. Їм 
потрібна красива, вільна, простора душа і свідомість — тоді вони змо-
жуть повністю розкрити свої крила й понести нас уперед» [21, с. 108].

У дослідженні виявлено зв’язок між уміннями вчителів проекту-
вати власну діяльність та їхнім самопізнанням особистості. Вони усві-
домлювали роль самопізнання для ефективної самоосвітньої діяльності, 
проектування її засобів. Характерним було те, що вчителі власні вміння 
проектувальної діяльності, наприклад, уміння проектувати тип уроку, 
розробляти його етапи, складати сценарій виховної години, виявляти 
міжпредметні зв’язки, вдосконалювали через призму знань і вмінь са-
мості (саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію тощо). У про-
цесі неперервної освіти вчителі виявляли прагнення пізнавати нове, 
бажання плідно працювати та долати труднощі, обговорювали шляхи 
підвищення їхньої професійної компетентності. Педагогічні працівни-
ки чималої уваги надавали методичній роботі, засіданням методичної 
ради, на яких вони знайомилися з акмеологічними прийомами, мето-
дами, формами взаємодії вчителя із учнями, а також удосконалювали 
власний потенціал.

Професійна самореалізація вчителя відбувається під час створен-
ня сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей 
учнів, залучення їх до наукової діяльності, задоволення потреб проф-
орієнтаційного самовизначення. Залучення старшокласників до роботи 
в науковому учнівському товаристві вимагає від учителя реалізації 
ресурсних потенційних сил, поглиблених наукових знань, організа-
торських і комунікаційних умінь. Освітньо-проектна діяльність по-
лягає у виявленні, розвитку, підтримці юних обдарувань; пропаганді 
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наукових знань і досягнень вітчизняної науки; організації пошукової 
та дослідницької діяльності учнів; формуванні в учнів навичок роботи 
з літературними джерелами, уміннях здійснювати експеримент, прово-
дити спостереження, узагальнювати факти, робити висновки, оформляти 
результати дослідження; стимулюванні участі ліцеїстів у конкурсах, 
олімпіадах, турнірах, конференціях.

Професійна самореалізація вчителів відбувалася на засіданнях на-
вчально-методичних кафедр ЗЗСО, звітній науковій конференції «Крок 
у майбутнє», підсумковій науковій конференції «Професійна освіта 
і сучасна наука», конкурсах, підготовці старшокласників до захисту 
науково-дослідницьких робіт на базі МАН. Учнів, які виявили особливі 
успіхи в науковій діяльності, та їхніх наукових керівників нагороджу-
вали грамотами, цінними подарунками.

Позитивним є те, що учасники роботи ліцейського товариства на-
бували якостей самоактуалізованої людини, оскільки були активними 
учасниками у пропаганді серед ліцеїстів наукових і технічних знань, 
досягнень науки і техніки, брали участь в олімпіадах, конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт МАН, інтелектуальних турнірах і кон-
курсах, конференціях, семінарах, виставках; підвищували загально-
культурний рівень; виявляли науковий потенціал.

Цілком погоджуємося із дослідницею А. Пуліною [188], яка вва-
жає, що портфоліо належить до категорії автентичних індивідуалізова-
них оцінок і орієнтоване не тільки на процес оцінювання, але й саме 
оцінювання. На нашу думку, складання портфоліо є важливим чин-
ником професійної самореалізації учителів старшої школи. По-перше, 
в такий спосіб вони працюють над собою, удосконалюють власний 
професійно-педагогічний потенціал, а по-друге, стимулюють старшо-
класників до самоаналізу, досягнення нових вершин, що є важливим 
у подальшому їхньому професійному самовизначенні. Учитель органі-
зовує роботу учнів зі складання портфоліо, вид і зміст якого залежить 
від конкретних цілей навчання. Як відомо, доречним є використання 
двох видів портфоліо для кожного учня: робоче й оцінне. До робочо-
го портфоліо учень додає результати власної навчально-пізнавальної 
діяльності з певної теми, а до оцінного портфоліо учень відбирає ті 
елементи, які є або обов’язковими в оцінному портфоліо за вимогою 
вчителя, або, на думку учня, більш повно відображають його зусилля 
та динаміку змін у педагогічному процесі.

Отже, складання портфоліо — це виявлення індивідуальних до-
сягнень учителя й учнів у педагогічному процесі й під час самоосвіти, 
узагальнення їх, аналіз динаміки розвитку компетенцій, що підтвер-
джують ефективність роботи суб’єктів освітнього простору.

Дослідниця А. Пуліна [188] розглядає портфоліо вчителя і як 
альтернативну або додаткову форму оцінювання професіоналізму 
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й результативності роботи під час атестації на відповідність визначеній 
кваліфікаційній категорії. У такому разі портфоліо складається із ма-
теріалів, які демонструють уміння вчителя вирішувати завдання профе-
сійної діяльності, вибирати стратегію і тактику професійного поводжен-
ня, та призначається для оцінювання рівня професіоналізму педагога. 
До основних принципів складання портфоліо авторка відносить: систем-
ність, повноту, конкретність, об’єктивність інформації, презентабельність.

На наш погляд, окрім науково-методичної діяльності як важли-
вого розділу портфоліо, слід поміщати й результати освітньо-проект-
ної діяльності (плани, результати спостереження, співбесід, нотатки 
тощо). Розміщені матеріали в портфоліо свідчать про професіоналізм 
учителя, правильність вибору освітніх технологій та використання ІКТ 
в освітньому процесі, співпрацю з іншими установами, участь у про-
фесійних і творчих педагогічних конкурсах, методичних і предметних 
тижнях, про успішні результати організації й проведення семінарів, 
круглих столів, майстер-класів, наукових досліджень, про вдалі розроб-
ки сценаріїв позакласних заходів та програми гуртків і факультативів.

Для вчителів ЕГ проводили проблемний семінар на тему: «Проек-
тна діяльність як підґрунтя творчої самореалізації педагогів та учнів» 
і ділову гру «Я — професіонал». Метою семінару було визначено під-
вищення рівня обізнаності вчителів щодо сутності, мети, завдань освіт-
ньої проектної діяльності, її здійснення в освітньому процесі. Під час 
ділової гри вчителі спробували себе у нових ролях, які їм необхідно 
було «прожити» в процесі керування учнівськими проектами (ентузі-
аст, фахівець, консультант, керівник, запитувач, координатор, експерт).

Згідно з третьою умовою — створенням і виконанням освітніх 
проектів зі старшокласниками та різними освітніми й соціальними ін-
ститутами (ЗВО, наукові установи, родина, громадські організації) — 
учителі ЕГ долучилися до участі в розроблянні освітнього проекту «Пер-
спективи співпраці й партнерства в освіті» (керівник С. Кіриченко).

У межах спільного освітнього проекту «Перспективи співпраці 
й партнерства в освіті» були задіяні:

а) ЗВО — як Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет іме-
ні В. Н. Каразіна, Національний аерокосмічний університет іме-
ні М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та ін.;

б) міські й обласні дитячі заклади: Комунальний заклад «Харківський 
центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» 
Харківської обласної ради», Харківська обласна станція юних турис-
тів, Палац дитячої та юнацької творчості, Британська рада у м. Хар-
кові, Центр економічної освіти, Французький центр у м. Харкові;

в) наукові установи: Науково-технологічний комплекс «Інститут мо-
нокристалів» НАН України, Науково-дослідний інститут проблем 
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фізичного моделювання режимів польоту літаків, Науково-до-
слідний інститут радіотехнічних вимірювань, Науково-дослідний 
інститут вивчення проблем злочинності Національної академії 
правових наук України;

г) громадські організації та об’єднання: Молодіжна рада Харкова при 
Харківському міському голові, Ізраїльський культурний центр, 
Рада ветеранів Шевченківського району, волонтерські організації, 
Районний відділ Харківського міського союзу ветеранів Афганіс-
тану, дитяча суспільна організація «ЮнПрессКлуб», медіагрупа 
«Скрепка», військова частина № 1451, Районний дебатний клуб, 
школа розвитку «Мер міста»;

д) використані такі форми роботи: додаткова освіта для вчителів (май-
стер-класи, академія самоменеджменту, семінари); індивідуальні 
консультації; практикуми; День педагогіки в ліцеї; навчальні екс-
курсії; День навчально-методичних кафедр «Країнознавство», «Фі-
лологія», «Інтеграл», «Natura»; виставка-презентація педагогічних 
ідей та технологій; об’єднані науково-методичні студії для вчителів, 
керівників ЗЗСО, викладачів ЗВО; університетські кафедри в школі; 
День відкритих дверей; проведення спільних науково-методичних 
семінарів для учителів і викладачів; написання навчально-мето-
дичних посібників; узагальнення досвіду роботи вчителів.

Згідно із зазначеним освітнім проектом було реалізовано програми 
«Кроки до вищого навчального закладу», «Майбутнє науки і техніки», 
«Громадська позиція особистості».

Програму «Кроки до закладу вищої освіти» було реалізовано 
в таких напрямах, як: упровадження інноваційних педагогічних ідей; 
стимулювання інтересу школярів до науково-дослідницької діяльності; 
модернізація методичної роботи вчителя; підвищення фахової компе-
тентності вчителів-предметників; посилення профорієнтації школярів 
і знаходження її нових форм і напрямів; консалтингова допомога ви-
кладачів ЗВО педагогічним колективам шкіл і батькам.

Ще однією формою спільної діяльності є створення універси-
тетських кафедр на базі ЗЗСО. Зокрема, експериментальні школи під 
керівництвом управління освіти з метою сприяння творчій взаємодії 
та обміну досвідом між викладачами та вчителями, формування на-
вичок наукового критичного мислення школярів, формування стійкої 
мотиваційної сфери учнів старшої школи в напрямі отримання від-
повідної вищої освіти та набуття освіти впродовж життя реалізували 
меморандум про університетські кафедри в ЗЗСО, мали спільні угоди 
та плани співпраці з кафедрами ЗВО м. Харкова. Завдяки функціо-
нуванню університетських кафедр у школах були створені умови для 
якісної та змістовної підготовки старшокласників до навчання у ЗВО, 
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систематично проводили спільні науково-практичні заходи із залучен-
ням педагогічних колективів ЗВО та шкіл району. Спільними зусилля-
ми розробляли механізми оновлення змісту та форм навчання у школі 
відповідно до вимог сучасної науки та практики.

Учителі ЕГ і викладачі ЗВО брали активну участь у моніторин-
гових дослідженнях якості підручників і навчальних посібників, роз-
роблянні рекомендацій щодо видання навчальної літератури нового 
покоління, використанні сучасних комп’ютерних технологій у процесі 
навчання та створення навчальних посібників на електронних носіях, 
апробації тестів зовнішнього незалежного оцінювання, аналізу прин-
ципів їх складання та критеріїв перевірки.

Результатом співпраці для ЗЗСО була активізація процесу форму-
вання навичок наукового критичного мислення школярів, опанування 
ними елементів технологій застосування відповідних компетенцій у прак-
тичній діяльності, активне впровадження у навчально-виховний процес 
сучасних освітніх технологій, підвищення мотивації учнів, їхнього ін-
тересу до навчання та занять дослідницькою роботою; певне підвищення 
рівня інтересу вчителів до проведення науково-дослідницької роботи.

Програму «Майбутнє науки і техніки» було сплановано таким 
чином. Під час спільних засідань методичних об’єднань з науковцями 
та викладачами ЗВО були відпрацьовані методичні рекомендації щодо 
організації освітньо-проектної діяльності, вчителі ознайомлювалися 
з новітніми педагогічними технологіями. На базі експериментальних 
шкіл проводили семінари-практикуми, в яких брали участь викладачі 
ЗВО. Така співпраця виявилася корисною і для учнів, оскільки допо-
магала розвинути творчі здібності учнів шляхом ранньої профорієнта-
ції, виявити інтереси учнів до поглибленого вивчення низки предметів 
шкільного курсу, створити умови для якісної та змістовної підготовки 
старшокласників до навчання у вищих навчальних закладах.

На окрему увагу заслуговує організація спільної діяльності на-
вчальних закладів району та ХНАУ імені М. Є. Жуковського «ХАІ». 
У межах угоди про співробітництво в галузі безперервної профільної 
освіти між ХНАУ імені М. Є. Жуковського «ХАІ» й управлінням осві-
ти для учнів 10-х класів шкіл району проводили щорічну навчальну 
практику на базі цього університету. Школярі ознайомлювалися із 
структурою факультетів і кафедр, отримували інформацію про умови 
й особливості вступу до ХНАУ імені М. Є. Жуковського «ХАІ», відві-
дували практичні заняття, створювали перші програми. Знання, набуті 
в процесі навчальної практики, допомагали учням під час підготовки 
до науково-практичної конференції довузівської молоді «Гагарінські 
читання», до предметних олімпіад із фізики, астрономії, математики.

У межах співпраці слід назвати освітні округи «Крила Харкова», 
«Освіта майбутнього», «Обдаровані діти», з якими проводили спільні за-



91Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності…

ходи експериментальні школи. Суб’єкти освітніх округів працювали над 
спільними проектами з подальшої реалізації програми проведення презен-
тацій ЗВО у школі, екскурсій, зустрічей зі студентами, викладачами уні-
верситету, спільним обговоренням тематики робіт МАН на кафедрах ЗВО, 
результатів участі в міжнародних, республіканських конференціях і на-
радах, тестуванням учнів школи за завданнями ЗЗСО (9–11 класи) тощо.

Ми приєдналися до Міжнародного освітнього проекту eTwinning, 
який був започаткований Європейською комісією 2005 року для навчан-
ня та співпраці європейських шкіл з метою реалізації спільних освіт-
ніх проектів на спеціальній онлайн-платформі. Учителі подали заявку 
PSA Ukraine («Партнерське агентство») і зареєструвалися. Було обрано 
вчителів, які відповідали критеріям відбору вчителів-учасників проек-
ту, а саме — ініціативність, бажання розвиватися, творчо працювати, 
знання інформаційних технологій, володіння іноземною мовою. Але 
в ході реалізації міні-проектів ми залучали і охочих незареєстрованих 
вчителів. Після ознайомлення зі структурою, змістом, формами роботи 
й технічними інструментами ми з учнями приєдналися до польського 
міні-проекту Textile Adventure. Цей міні-проект було створено для тих, 
хто цікавиться виготовленням ляльок власноруч. За допомогою інстру-
ментів TwinSpace ми обговорювали цілі, завдання, структуру міні-про-
екту, вікову категорію учнів, тривалість і кінцевий продукт. До участі 
в міні-проекті були запрошені вчителі історії, географії, образотворчого 
мистецтва, трудового навчання, інформатики й іноземної мови. До нас 
приєдналися учні та вчителі з Румунії та Туреччини. Міні-проект Textile 
Adventure тривав протягом 10 місяців, за цей час учні мали можливість 
спілкуватися й обмінюватися думками не тільки з однолітками з Поль-
щі, Румунії та Туреччини, але й із учителями цих країн. Учасники 
познайомилися з історією й технологією виготовлення ляльок у різних 
країнах, набули досвіду роботи у міжнародному міні-проекті, оцінили 
себе в спільній праці. Така робота навчила учнів доводити свою думку 
та водночас розуміти, що в когось є своя позиція, яка теж має право 
на існування, розвивати творчість, навички співпраці та комунікації. 
Кінцевим продуктом цього міні-проекту був фотозвіт про пригоди ля-
льок містами Європи. Міні-проект Textile Adventure отримав відзнаку 
eTwinning Label. Після цього учнів основної школи просто охопила 
хвиля «лялька власноруч». Учителю трудового навчання довелося змі-
нити календарне планування і вставити додаткову тему, й учні робили 
на уроках не тільки ляльок, але й мультиплікаційних і казкових героїв.

Наступним кроком було створення самостійного міні-проекту. Він 
був присвячений святкуванню дня Європейських мов European Day of 
Languages. Мета — привернути увагу учнів до мов, якими розмовля-
ють у Європі, познайомити учнів Європейських країн з красою укра-
їнської мови, поширити культурне різноманіття та дати стимул учням 
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до вивчення мов протягом усього життя. До роботи ми запросили вчителів 
історії, літератури, іноземної мови, інформатики, музичного мистецтва 
й образотворчого мистецтва. До цього міні-проекту приєдналися 18 країн. 
У ході роботи учні дізналися багато цікавої інформації про мови країн 
партнерів; ми надсилали листівки, малюнки, співали пісень, розказували 
скоромовки українською й англійською мовами, вивчали слова, вчилися 
рахувати різними мовами, проводили виставку отриманих від партнерів 
листівок до міжнародного дня Європейських мов. Та найбільше вчителям 
і учням сподобалися онлайн-конференції, де вони спілкувалися з колегами 
та ровесниками з інших країн англійською мовою. Це було фантастично 
і надихнуло багатьох учнів до вивчення іноземних мов. Також під час 
роботи у цьому міні-проекті вчителі мали можливість перейняти в іно-
земних колег методики викладання, обмінятися педагогічним досвідом, 
розкрити потенціал учнів, до яких складно достукатись у звичайному 
процесі навчання. Зокрема, учителі іноземної мови поділилися методи-
кою викладання фонетики під час вивчення англійської мови, а вчителі 
інформатики навчили користуватися новими ІКТ-інструментами та муль-
тимедійними засобами, які нині вчителі використовують у своїй роботі.

У межах освітнього проекту eTwinning вчителі також отримува-
ли знання та підтримку. Наведемо приклад eTwinning Plus Practical 
Session — це серія навчальних заходів для активних вчителів-учасників 
проекту в Україні. До програми входять: ключові новини та плани щодо 
розвитку eTwinning в Україні; вивчення базових та оновлених інстру-
ментів порталу, Desktop і TwinSpace; особливості реєстрації та проектної 
діяльності; корисні воркшопи, командні практикуми й ігри; спілкування 
з амбасадорами й учасниками міжнародних семінарів; нетворкінг та об-
мін досвідом; огляд найкращих проектів і нагородження. На цих тре-
нінгах вчителі ознайомилися з ключовими компетенціями ХХІ століття 
і засобами їхньої інтеграції у навчальний процес. На коротких онлайн-
курсах Learning Event вчителі-учасники проекту вчилися інструментів 
для роботи у програмі. Заняття проводили експерти з відповідних сфер 
протягом 10 днів у формі онлайн-занять, дискусій між учасниками 
та самостійної роботи. Навчання організовували на базі Learning Lab — 
онлайн-платформи для професійного розвитку вчителів-учасників проек-
ту, де можна дізнатися про навчальні події, обговорювати конкретні теми 
щодо роботи в програмі, обмінюватися практичним досвідом з іноземни-
ми колегами. Також щороку кілька найактивніших учителів-учасників 
проекту мали нагоду взяти участь у міжнародних семінарах eTwinning, 
яких обирає команда PSA Ukraine за результатами діяльності в програмі.

Цінним виявилося те, що вчителі брали участь у Міжнародному 
освітньому проекті eTwinning, залучаючись до участі в партнерських 
міні-проектах і створюючи власні. Основною перевагою Міжнародного 
освітнього проекту eTwinning є освітньо-проектна діяльність. З’ясували, 
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що корисним є обговорення з іншими вчителями етапів роботи в освіт-
ньому проекті та визначення, хто з чого сильний, хто може взяти від-
повідальність за певну ділянку роботи та докласти більше зусиль, щоб 
отримати успішний результат. Для вчителів участь у міжнародному про-
екті eTwinning — це Lifelong Learning — це навчання упродовж життя. 
Участь у цьому проекті найбільше потрібна тим вчителям, які за піра-
мідою А. Маслоу перебувають на дуже високій сходинці — потребують 
самовираження. Тобто у таких вчителів буденний процес роботи вже 
налагоджено, і їм хочеться розвиватися далі, саме для них, захопле-
них своєю роботою, програма відкриває можливості для самореалізації.

Ми поєднували освітній проект із навчанням, оскільки є частина ма-
теріалу, яку треба подавати традиційно. Старшокласники були активними 
учасниками, постійно виявляли бажання працювати над новим міні-про-
ектом. Зрозуміло, що завдяки проекту навчання проходить у цікавішій 
формі, бо є реальна можливість вийти за межі класу, учні висловлювали 
свої думки, пропонували власне бачення: як і що вони б хотіли зробити 
в проекті, як мають виглядати презентації, відео тощо. У межах міні-
проектів вони більше говорили англійською мовою і це сприяло закріп-
ленню знань, розширенню їхнього світосприйняття. Також учні вчилися 
працювати в команді, знали, що в них є власна робота, яку вони мають 
виконати — їм це подобається. Вони полюбляли зніматися у відео і стали 
справжніми зірками: не боялися камери, вільно висловлювали свої думки.

На практиці ми реалізовували освітній проект багатовекторної лі-
цейської освіти, який розпочинався з постановки мети — створити спри-
ятливе освітнє середовище для професійної самореалізації вчителів. Ми 
розробили програми розвитку: «Імідж навчального закладу: від стерео-
типів у освіті до сучасного європейського освітнього середовища», «Про-
грама вдосконалення та розвитку освітньо-проектної діяльності суб’єктів 
педагогічного процесу». Також позиціонували власне бачення щодо ор-
ганізації самоосвітньої роботи як створення власної організаційної куль-
тури керівника й учителів ЗЗСО із унікальною, неповторною, особливою 
системою цінностей, звичаїв, традицій. У такий спосіб відбувалося про-
гнозування, моделювання, конструювання педагогічної взаємодії з ко-
легами, батьками, старшокласниками, поліпшувалися взаємовідносини.

У процесі реалізації програми «Громадська позиція особисто-
сті» учителів ознайомлювали з нормативно-правовими засадами діяль-
ності волонтерського руху, екологічного стану Харківщини, подолання 
кризових станів людини — залежності від алкоголізму, наркоманії, 
заходами упередження захворювання на ВІЛ/СНІД, туберкульоз.

Спільно з волонтерською групою Романа Доніка (м. Харків) 
ми організовували зустріч педагогічного колективу з воїнами АТО.
Найбільше враження на нас справив Мамалуй Олександр Олексійо-
вич — український правник, кандидат юридичних наук, молодший 
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лейтенант Збройних сил України, учасник війни на сході України. 
Спільно з волонтерами з організації «Help Army» (І. Скиба-Якубова, 
Т. Бедняк, В. Родіонов), благодійної організації «Благодійний фонд «До-
помога ветеранам АТО» учителі й учні надсилали для військових філь-
ми-привітання, подарунки, теплі речі.

Важливу роль ми відводимо патріотичному вихованню молоді, 
її участі в проектах «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», «Нащадки 
пам’ятають». Учителі експериментальних шкіл систематично проводили 
зустрічі з ветеранами-афганцями; організовували фотовиставки з експо-
натами «Вахта пам’яті», присвячені пам’ятним датам, привітання ветера-
нів зі святами, проводять круглі столи, чаювання із залученням батьків 
і школярів. У межах реалізації проекту «Я пам’ятаю... Я пишаюся…» 
вітали мешканців мікрорайону, організовували перегляд і обговорення 
тематичних фільмів, проводили конкурс «Ордена і медалі моєї родини».

Спільно з Харківською міською громадською організацією «Енер-
гія миру» учителі ініціювали роботу освітнього проекту «Довкілля», 
організовували щорічні конкурси творчих робіт на екологічну тематику 
для школярів. Разом із волонтерами Харківської благодійної організації 
«Центр усиновлення тварин», Харківської обласної громадської органі-
зації «Взаємодопомога», з батьківською громадськістю реалізуємо освіт-
ній проект «Велике тепло для молодших друзів», метою якого є допомо-
га безхатнім тваринам із міського Центру утримання бездомних тварин.

Суголосною є думка М. Мельник [151], яка вважає, що вчитель 
є головною ланкою в реалізації освітнього проекту та має усвідомлювати 
соціальну відповідальність, прагнути до самовдосконалення та самороз-
витку, володіти проектними технологіями. Учителі експериментальних 
груп разом із батьками, старшокласниками відвідували різні соціальні 
інститути освіти й виховання (центри соціального захисту дітей, пси-
хологічної допомоги, будинки дитячої творчості, музеїв, інтернату для 
сліпих дітей і дітей зі слабким зором, обласний притулок для дітей 
«Гармонія»). Після таких екскурсій обговорювали можливості створен-
ня спільних проектів, важливість досвіду соціокультурної діяльності 
кожної людини, її небайдужого ставлення до іншої людини, бажання 
допомогти таким людям, віри в їх майбутнє.

Ми планували спільні заходи з питань профілактики та попере-
дження правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності та безпри-
тульності, жорстокому поводженню та насильства над дітьми, пропаганди 
здорового способу життя із Центром соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Шевченківського району Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради, комітетом у справах сім’ї, молоді 
та спорту по Шевченківському району Департаменту у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Харківської міської ради, КУОЗ «Міська дитяча поліклі-
ніка № 14», КУОЗ «Міська дитяча поліклініка № 4», службою у справах 
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дітей по Шевченківському району Управління служб у справах дітей Де-
партаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради тощо.

Учителі брали активну участь у тренінгах «Профілактика хвороб, 
які передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД», «Створи власний проект 
життя і допоможи іншим», «Люди, які чекають волонтерів», на яких 
вони отримували правову інформацію, що стосується захисту кожної 
людини й допомоги їй у скрутному становищі, виявляли власні потре-
би займатися соціокультурною діяльністю, відкривали в собі невідомі 
до сих пір ресурси. На базі МЦСССДМ «Довіра» вчителі брали участь 
у зустрічах з працівниками соціальних служб, обговорювали питання 
неповних і неблагополучних сімей, розробляли шляхи надання їм допо-
моги, разом проводили соціальне інспектування неблагополучних дітей.

Таким чином, підвищення професіоналізму вчителя та рівнів його 
професійної самореалізації в освітній проектній діяльності відбувалося 
завдяки науково-методичному забезпеченню, яке мало характер автор-
ського задуму та новаторського підходу.

2.3. КРИТЕРІАЛЬНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА 
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для перевірки ефективності педагогічних умов професійної само-

реалізації вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності було 
проведено педагогічний експеримент як метод педагогічних досліджень, 
під час якого відбувався активний вплив на педагогічні явища шляхом 
створення нових умов, які відповідають меті й завданням дослідження.

Організація педагогічного експерименту потребувала опрацювання 
наукової літератури з методології науково-педагогічних досліджень, вико-
ристання методів педагогічного дослідження, а саме: спостереження, бесіди, 
вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду, педагогічного екс-
перименту, методів математичної обробляння отриманих результатів, аналізу-
вання методик діагностування, педагогічних тестів і завдань, запитань і ситуа-
цій у письмовому та графічному вигляді [6; 31; 64; 111; 118; 168; 174; 178; 205].

Під час педагогічного експерименту було проаналізовано річні на-
вчальні плани, програми діяльності методичних кабінетів, плани і про-
токоли засідань районних методичних об’єднань, плани підвищення 
кваліфікації вчителів, звіти про стажування, портфоліо вчителів для 
отримання знань дослідника про організацію освітньо-проектної діяль-
ності в ЗНЗ, рівні професійної самореалізації вчителів у такій діяльності.

Педагогічний експеримент було проведено за трьома етапами. Базою 
експерименту обрано ЗЗСО I–III ступенів Харківської міської ради Хар-
ківської області Шевченківського району. Учителів розподілено на групи: 
експериментальні (ЕГ) — учителі ЗЗСО №№ 22, 51, 89, 129, 146, 150, які 
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брали активну участь в експериментальній роботі (172 особи); контрольні 
(КГ) — учителі ЗЗСО №№ 105, 131, 135, 147, 154, 159, які працювали 
традиційно (144 особи). Разом було охоплено 316 учителів старшої школи.

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було 
з’ясовано вхідний рівень професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітній проектній діяльності, визначено діагностичний інстру-
ментарій (анкета «Ставлення вчителів до освітньо-проектної діяльності», 
вправи і завдання з практикуму самопізнання В. Маралова, самоакту-
алізаційний тест (САТ), тест «Самореалізація», прийом «Незакінчені 
речення», педагогічні ситуації, методики виявлення комунікативних 
й організаторських здібностей, прийом «Намалювати схему власної 
траєкторії високих досягнень», бесіда «Метод проектів: минуле, сучас-
не, майбутнє», майстер-клас «Освітньо-проектна діяльність учителя»).

Відповідно до визначених компонентів професійної самореалізації 
вчителів було уточнено критерії із відповідними показниками рівнів вияв-
лення феномену в освітньо-проектній діяльності, а саме: мотиваційно-по-
тенційний (прагнення розкривати власний ресурсний потенціал і вдоско-
налювати себе в освітньо-проектній діяльності, бажання досягати успіху 
й уникати невдачі); когнітивно-проектувальний (знання про власну про-
фесійну «Я»-концепцію, суть освітньо-проектної діяльності, її значущість 
для досягнення мети та результату професійної самореалізації вчителів, 
методику створення й розробляння освітніх проектів, вікові особливості 
старшокласників та особливості профільного навчання; уміння професій-
ної самореалізації вчителів — прогнозування, проектування, планування, 
моделювання, конструювання, самоорганізації); рефлексивно-аналітичний 
(аналіз результатів і передбачення подальшого самовдосконалення в педа-
гогічній діяльності, самооцінка, виявлення власної активності, ініціатив-
ності, інтуїції, креативності, рішучості, самостійності, стресостійкості).

Таким чином, охарактеризовано рівні професійної самореалізації 
вчителів, зокрема:

 потенційний — самоактуалізація як готовність до дії, самоусві-
домлення й планування власних досягнень в освітньо-проектній 
діяльності, розуміння власного стану мотиваційно-ціннісної сфери, 
здібностей, наявних знань і вмінь її здійснення;

 репродуктивний — виявлення безпосередніх дій самореалізації (са-
мопроектування, самоорганізація, самоуправління) в освітньо-про-
ектній діяльності, засвоєння досвіду освітньо-проектної діяльності, 
часткове задоволення професійними досягненнями та кар’єрним 
зростанням, що відбулися завдяки самозмінам і розвитку особи-
стості в професійній діяльності. Для таких учителів є характерним 
залежно від ситуації інтерес до освітньо-проектної діяльності, праг-
нення розкрити в собі схильність до розробляння освітніх проектів, 
бажання працювати в проектній команді. Особливо це стосується 
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того факту, коли ЗНЗ потрібно брати участь у різних районних 
заходах і адміністрація школи організовує вчителів щодо участі 
в освітньо-проектній діяльності. Додамо до сказаного вище про 
те, що не всі вчителі можуть долати перешкоди, які заважають 
професійній самореалізації в освітньо-проектній діяльності. І тому 
їхня відмова від постійної участі в проектах і підготовці старшо-
класників негативно впливає на рівень професійної самореалізації. 
Такі учителі мають неповні знання про природу людини, її самість, 
недостатню поінформовані про власну схильність до освітньо-про-
ектної діяльності та потенційні можливості засвоювати нові знання 
в нестандартних ситуаціях, про свою здатність використовувати 
набутий досвід роботи над освітніми проектами, однак намагаються 
доповнити багаж знань, набути досвіду роботи в освітніх проектах;

 творчий — на якому самовдосконалення й самоствердження є ре-
зультатом сформованої стійкої позиції прагнення до високих до-
сягнень, подальшого проектування нових способів професійної са-
мореалізації в освітньо-проектній діяльності, перенесення набутого 
досвіду в нові умови професійної діяльності. Цей рівень відповідає 
особистісно-педагогічному та професійно-педагогічному спрямуван-
ню вчителів і характеризується такими мотивами, як: суспільна 
важливість праці вчителя, привабливість роботи з дітьми, молоддю, 
переконаність у здібностях до такої спеціальності, сімейні традиції, 
досвід роботи в школі, пізнавальний інтерес до освітньо-проектної 
діяльності, прагнення розкрити в собі схильність до розробляння 
освітніх проектів, бажання організовувати роботу старшокласників 
над навчальними проектами. Учителі володіють повними знаннями 
про природу людини, її самість, достатньою інформацією про влас-
ну схильність до освітньо-проектної діяльності, мають потенційні 
можливості засвоювати нові знання в нестандартних ситуаціях, 
мають досвід роботи та нагороди за успішну роботу в освітніх 
проектах і здатні використовувати його в подальшій діяльності.

Наведемо окремі результати констатувального етапу педагогічно-
го експерименту. Прагнення вчителів розкривати власний ресурсний 
потенціал і вдосконалювати себе в освітньо-проектній діяльності ви-
являли завдяки розробленій анкеті «Ставлення вчителя до освіт-
ньо-проектної діяльності» (див. додаток Б), в якій ми акцентували 
увагу на інноваційному характері такої діяльності, сприйняття вчи-
телями нового в своїй роботі, розуміння значущості освітніх проектів 
у досягненні успіху в педагогічній діяльності та, головне, на цьому 
фоні виявлення прагнення займатися освітньо-проектною діяльністю.

Для з’ясування причин пасивного характеру професійно-педаго-
гічного спрямування вчителів старшої школи до освітньої проектної 
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діяльності ми використали таку професійну ситуацію, як: «Вас призна-
чили керівником освітнього проекту «Педагогічний талант людини, його 
майбутнє». Складіть план роботи над змістом проекту, оберіть команду 
та призначте відповідальних за виконання завдань». Для вчителів, які 
байдуже ставляться до освітньої проектної діяльності, така ситуація спо-
чатку була б дивною, а потім викликала б інтерес до керівництва проек-
том. Однак для проектування правильних дій щодо розв’язання ситуації 
їм не вистачало знань і вмінь розробляти проект, організовувати команду 
однодумців, відповідати за колективну працю. Таким чином, ми опосе-
редковано з’ясували, що безініціативність і байдуже ставлення вчителів 
обумовлені недостатнім рівнем їхньої освітньо-проектної компетентності.

Зазначимо, що вчителі не впевнені у власних потребах змінювати 
звичний стиль роботи, а новинки в роботі застосовують несистематич-
но, зокрема тоді, коли їх примушують обставини. Такий кількісний 
показник свідчить про те, що вчителі бажають займатися освітньою 
проектною діяльністю, але їм заважають надмірне насичення навчаль-
ного матеріалу з предметів, які вони викладають, поспішне залучення 
вчителів до розробляння освітніх проектів, недостатня психологічна під-
готовка до роботи у проектній команді, нестача часу, недостатнє вико-
ристання можливостей комп’ютера для професійної самореалізації в пе-
дагогічній діяльності. Ми побачили інтерес учителів до успіху, однак 
незрозумілим залишилося питання щодо їхнього розуміння механізмів 
успішної освітньо-проектної діяльності. Тому ми додали ще показник 
«бажання досягати успіху й уникати невдачі», який вимірювали за-
вдяки самоактуалізаційному тесту (САТ), тесту «Самореалізація» [247].

У ЕГ і КГ групах учителів переважала невизначеність мотиву успіху, 
вони прагнули до нього, але невпевнені та нерішучі у власних силах, у по-
требах професійних досягнень (відповідно заявлених груп 41,9 % і 43,0 % 
особи) виявлялася тривожність й низький рівень самоорганізації, само-
сприйняття та самоповаги (відповідно заявлених груп 37,2 % і 37,5 % осіб).

Наведемо фрагмент есе на тему: «Успіх у моєму житті», напи-
саного вчителем, який має стаж роботи до 5-ти років. «Мене ніхто 
не примушував працювати вчителем, цього я сама дуже хочу. Мені 
подобається свій предмет, однак хотілося б набути методики його ви-
кладання. Мені подобаються учні з їхніми різними характерами. Ма-
буть, якщо я їх зрозумію і допоможу, то це буде моїм успіхом. Звісно, 
є сумніви, чи все я зможу зробити так, що бути успішною людиною. 
А чи потрібно це державі, батькам, учням чи лише мені одній?».

У дослідженні скористалися науковою працею Л. Рибалко, в якій 
зазначено, що «ключовою позицією у з’ясуванні знань і вмінь майбутньо-
го вчителя здійснювати педагогічну діяльність, максимально реалізуючи 
власний потенціал і досягаючи певних акме-вершин у процесі фахової 
підготовки, є ідея інтеграції, яка є засобом, механізмом і процесом за-
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безпечення цілісності професійно-педагогічної самореалізації майбутньо-
го вчителя» [190, с. 236]. Отже, знання про професійну самореалізацію 
вчителя є інтегрованими і містять поняття, терміни, факти, теорії про 
власну професійну «Я»-концепцію, суть освітньої проектної діяльності, 
її значущість для досягнення мети й результату професійної самореа-
лізації вчителів, методику створення та розробляння освітніх проектів, 
вікові особливості старшокласників і особливості профільного навчання.

У дослідженні ми використали практикум із самопізнання В. Ма-
ралова [139], в якому вміщені такі завдання, як: 1) виявити здібно-
сті до самопізнання за допомогою опитувальника «Що означає пізна-
ти себе?»; 2) описати власну «Я»-концепцію за допомогою інструкції 
Р. Бернса; 3) виявити різні складові «Я»-концепції за допомогою проек-
тивної методики «Символічні завдання на виявлення соціального “Я”»; 
4) виявити самооцінку за допомогою ранжування якостей особистості 
як ідеальних, так й тих, які властиві особистості; 5) усвідомити власні 
переваги та недоліки, навчитися самосприйняття; 6) провести тесту-
вання за допомогою методики дослідження самоставлення; 7) виявити 
рівень впевненості та задоволення собою.

Знання про суть освітньої проектної діяльності, її значущість для 
досягнення мети й результату професійної самореалізації вчителів, ме-
тодику створення й розробляння освітніх проектів виявляли завдяки 
розробленій анкеті самовизначення рівня готовності вчителів до здій-
снення освітньої проектної діяльності (див. додаток В).

Знання вчителів про вікові особливості старшокласників і особли-
вості профільного навчання виявляли за допомогою прийому «Незакін-
чені речення». Наведемо приклад таких речень, які вчителі закінчували 
власною думкою. «У освітній проектній діяльності старшокласники 
мають обирати тему проектного дослідження, що відповідає їхнім при-
родним здібностям, інтересу, самостійно здійснювати пошуки та за-
своювати нову пізнавальну інформацію, аналізувати відповідність чи 
невідповідність особистісних якостей вимогам щодо виконання про-
ектного завдання, набувати елементарних професійних навичок, здій-
снювати професійне самовизначення тому, що…»; «Для планування 
роботи над навчальним проектом важливими є такі риси учнів, як…»; 
«Освітні проекти активізують пізнавальні процеси старшокласників 
(сприйняття, пам’ять, уяву, мислення, спостереження, увагу), стиму-
люють їхню мисленнєву діяльність і виявлення вміння абстрагувати, 
узагальнювати, аргументувати, робити висновки, доводити істину чи 
неправильність поглядів, завдяки яким…».

Учителі ЕГ і КГ переважно засвоювали знання про власний по-
тенціал і перспективи професійної самореалізації в освітній проект-
ній діяльності на потенційному рівні (відповідно зазначених груп 
48,9 % та 50,0 % осіб). Такі вчителі мали неповні знання про природу
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людини, її самість, недостатньо інформовані про власну схильність 
до освітньої проектної діяльності, проте виявляють готовність пізнава-
ти себе, засвоювати нові знання про методику створення й роботи над 
освітнім проектом, здатні використовувати набутий досвід роботи над 
проектами в старших класах, а головне — бажають доповнювати по-
нятійний апарат новими знаннями, брати участь у освітніх проектах.

Зазначимо, що додатково ми скористалися педагогічними ситуаці-
ями, ситуаціями успіху, завдяки яким виявляли творчий, реконструк-
тивний, потенційний характер засвоєння знань професійної самореа-
лізації вчителів в освітній проектній діяльності. Наведемо приклади: 
«Ви отримали інформацію про те, що оголошується набір до проектної 
групи з метою створення освітнього проекту. Для цього необхідно за-
пропонувати тему освітнього проекту, головні ідеї, які ви передбача-
єте реалізувати в ньому, поділитися уявними думками про колектив, 
в якому ви будете працювати, представити власне місце в ньому»; «Вам 
запропонували очолити роботу проектної команди. Уявіть й запропо-
нуйте власні дії, з чого ви почнете роботу над освітнім проектом»; 
«Описати власні перспективи в освітньому проекті (назву запропонуйте 
на ваш вибір)».

Для виявлення стану сформованості вмінь прогнозування, про-
ектування, планування, моделювання, конструювання, самоорганізації 
вчителів старшої школи було використано методики виявлення кому-
нікативних й організаторських здібностей [247], прийом «Намалювати 
схему власної траєкторії високих досягнень», проведено бесіду «Метод 
проектів: минуле, сучасне, майбутнє», майстер-клас «Освітньо-проектна 
діяльність учителя» (див. додаток Г).

У вчителів ЕГ і КГ груп переважали потенційний і реконструк-
тивний рівні вмінь професійної самореалізації, однак бракує чіткого 
уявлення своїх можливостей, вони не вміють проектувати способи 
розкриття в освітньо-проектній діяльності, рідко досягають творчих 
освітніх результатів, тобто творчий рівень умінь професійної саморе-
алізації вчителів вимагає процесу формування (відповідно зазначених 
груп 9,3 % і 10,4 % особи).

Ми розробили опитувальник, за допомогою якого оцінювали вміння 
професійної самореалізації вчителів у кількісних показниках, які від-
повідають творчому, репродуктивному, потенційному рівням: 3 бали — 
набуття вмінь на підставі ґрунтовних засвоєних знань, правильність 
відтворення логіки й послідовності операцій конкретних дій, установ-
лення й усвідомлення причини зв’язку між операціями, удосконалення 
й перенесення вмінь у нову ситуацію; 2 бали — виявлення суб’єктивних 
труднощів у процесі набуття вмінь; неповний обсяг дій і операцій; при-
чини зв’язку між операціями не цілком усвідомлені в самостійному по-
рядку; 1 бал — допускається багато помилок у процесі набуття вмінь.
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Наприклад, учителі складали план професійної самореалізації 
в освітній проектній діяльності та виявляли різний рівень уміння 
планувати; розробляли конспект нетрадиційного уроку — вміння кон-
струювати; складали план роботи на наступний день і аналізували його 
виконання — уміння самоорганізації.

Результати відчуття вчителями задоволеності результатами про-
фесійної самореалізації виявлені за допомогою тестів «Оцінювання 
задоволеності роботою», «Чи задоволені ви роботою?», «Чи підходите 
ви для своєї роботи?».

У вчителів ЕГ і КГ груп переважали показники незадоволенос-
ті реальними результатами, оскільки вони не збіглися з очікуванням 
(відповідно зазначених груп 48,8 % і 50,0 % осіб).

Аналіз результатів й передбачення подальшого самовдосконалення 
в педагогічній діяльності, самооцінка рівнів виявлення власної актив-
ності, ініціативності, інтуїції, креативності, рішучості, самостійності, 
стресостійкості відбувалися завдяки тестам «Самооцінка», «Рішучість», 
«Оцінювання емоційних станів», «Чи достатньо ви активні?».

Переважала кількість учителів ЕГ і КГ груп, які завищують 
і переоцінюють власні здібності, бракує вмінь самоаналізу (відповідно 
зазначених груп 39,5 % і 34,7 % осіб) та які занижують і недооціню-
ють власні здібності, бракує вмінь самоаналізу переважає (відповідно 
зазначених груп 46,5 % і 48,6 % осіб). Зробимо висновок про те, що 
необхідно допомогти вчителям бути більш упевненими в освітньо-про-
ектній діяльності й адекватно оцінювати власні досягнення.

Наведемо висновки.
1. Освітня проектна діяльність учителя має подвійний характер — 

професійна самореалізація власного особистісно-професійного по-
тенціалу (робота над собою) й організація роботи старшокласників 
над освітніми проектами (робота з іншою людиною).

2. Педагоги частково задоволені результатами своєї праці, спілкуван-
ням із колегами, однак прагнуть досягати успіхів у педагогічній 
діяльності. Це є ресурсом для активізації роботи з системного 
обміну досвідом педагогів не тільки на рівні району, але й на 
міському рівні, який можна реалізовувати через постійні май-
стер-класи, ділові ігри, педагогічні тренінги.

3. Система професійної мотивації педагогів потребує вдосконалення, 
зміни підходів до формування потреби у саморозвитку, самореа-
лізації вчителів через нові форми та методи науково-методичної 
роботи на рівні школи і району в цілому.

4. Проблемою є високий ступінь емоційного напруження у педагогів, 
що виявляється в підвищеній схильності до професійного виго-
рання. Це є одним із бар’єрів професійної самореалізації вчителів 
ЗЗСО. Тому необхідно продумати систему заходів, спрямованих 
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на підвищення у вчителів інтересу до роботи, на формування 
у них стресостійкості в роботі, на пошуки шляхів розкриття ре-
сурсних станів, творчості та створення умов для самореалізації.

На формувальному етапі експерименту в експериментальних гру-
пах було упроваджено педагогічні умови професійної самореалізації 
вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності (цей етап 
описано в параграфі 2.2).

На контрольному етапі педагогічного експерименту перевіряли 
ефективність упровадження педагогічних умов професійної самореалі-
зації вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності.

Про ефективність реалізації педагогічних умов і розробленого на-
уково-методичного забезпечення їх реалізації в ЕГ учителів свідчать 
більш вагомі кількісні зміни показників рівнів професійної самореа-
лізації вчителів цих груп у освітній проектній діяльності порівняно 
з КГ (таблиця 2).

Таблиця 2

Результати експериментальної роботи (приріст у %)

Критерії, показники 
(рівні, характер виявлення) професійної 
самореалізації вчителів старшої школи 

в освітньо-проектній діяльності 

Групи вчителів

ЕГ 
(172 особи)

КГ 
(144 особи)

Мотиваційно-потенційний

Характер виявлення прагнення розкрити власний ресурсний потенціал 
і бажання вдосконалювати себе в освітньо-проектній діяльності:

 стійкий — прагнуть і систематично займа-
ються самовдосконаленням
 ситуативний — прагнуть, але займаються са-

мовдосконаленням епізодично, якщо потрібно 
брати участь у змаганнях, конкурсах тощо
 майже не виявляється — байдуже став-
ляться до самовдосконалення

+26,7

–15,1

–11,7

+12,5

–7,7

–4,8

Характер виявлення мотивів успіху й уникнення невдачі:

 домінування мотиву успіху (усвідомлюють 
й адекватно порівнюють власні потреби 
та здібності з вимогами освітньо-проектної 
діяльності, впевнені та рішучі у професій-
них досягненнях)
 невизначеність мотиву успіху (прагнуть, 
але не впевнені та не рішучі у власних си-
лах, у потребах професійних досягнень)
 домінування мотиву уникнення невдачі (ви-
являють тривожність і низькі рівні самоор-
ганізації, самосприйняття та самоповаги)

+48,8

–22,1

–26,7

+9,7

–9,0

–18,7
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Критерії, показники 
(рівні, характер виявлення) професійної 
самореалізації вчителів старшої школи 

в освітньо-проектній діяльності 

Групи вчителів

ЕГ 
(172 особи)

КГ 
(144 особи)

Когнітивно-проектувальний критерій

Рівні засвоєних знань про власний потенціал і перспективи професій-
ної самореалізації в освітньо-проектній діяльності:

 творчий (виявляють знання про власний 
потенціал і перспективи професійної само-
реалізації в освітньо-проектній діяльності, 
необхідні для самовираження та самоствер-
дження на творчому рівні)
 репродуктивний (виявляють знання про 
власний потенціал і перспективи професій-
ної самореалізації в освітньо-проектній ді-
яльності, необхідні для проектування й са-
мопроектування на репродуктивному рівні)
 потенційний (виявляють знання про влас-
ний потенціал і перспективи професійної 
самореалізації в освітньо-проектній діяль-
ності на рівні самоактуалізації)

+22,7

–6,4

–29,1

+8,3

+8,3

–16,6

Рівні сформованості вмінь професійної самореалізації вчителів:

 творчий (чітко уявляють свої можливості, 
проектують способи розкриття в освітньо-
проектній діяльності, досягають творчих 
освітніх результатів)
 репродуктивний (уявляють свої можли-
вості, виявляють не всі способи розкриття 
в освітньо-проектній діяльності, створюють 
освітні продукти на репродуктивному рівні)
 потенційний (намагаються виявляти свої 
можливості, проектувати способи розкрит-
тя їх на рівні самоактуалізації)

+23,8

+7,6

–31,4

+7,6

+7,8

–15,4

Рефлексивно-аналітичний критерій

Відчуття задоволеності результатами професійної самореалізації:

 задоволені, реальні результати збіглися із 
очікуваннями
 задоволені, однак очікування не цілком 
підтвердилися результатами
 незадоволені, реальні результати не збігли-
ся з очікуваннями

+22,1

+16,2

–38,3

+5,6

+9,7

–15,3

Сформованість самооцінки на підставі самоаналізу:

 адекватно оцінюють власні здібності 
на підставі самоаналізу
 завищують і переоцінюють власні здібно-
сті, бракує вмінь самоаналізу
 занижують і недооцінюють власні здібно-
сті, бракує вмінь самоаналізу 

+47,6

–20,9

–26,7

+20,8

–8,3

–12,5
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Проаналізовані результати вимірювання рівнів професійної са-
мореалізації учителів старшої школи в освітній проектній діяльності 
свідчать про значні позитивні зміни характеру їхньої мотивації (праг-
нення розкривати власний ресурсний потенціал і вдосконалювати себе 
в освітньо-проектній діяльності, бажання досягати успіху й уникати 
невдачі) в ЕГ після проведення педагогічного експерименту.

У ЕГ групі збільшилася кількість учителів зі стійким характером 
прагнення реалізовувати власний потенціал в освітньо-проектній діяль-
ності (приріст становив +26,7 %). Пояснимо це тим, що була проведена 
цілеспрямована робота щодо реалізації авторського науково-методичного 
семінару з теми «Стимулювання й заохочення вчителів до професійної 
самореалізації в освітньо-проектній діяльності» для керівників ЗЗСО, 
методистів, учителів, шкільних психологів, завдяки якому вчителів 
ЕГ груп не лише переконували в практичній значущості освітніх про-
ектів, але й обговорювали механізми внутрішнього та зовнішнього сти-
мулювання, вимоги до заохочення як методу стимулювання та корекції 
поведінки. Учителі акцентували увагу на тому, що заохочення й оці-
нювання їхньої освітньо-проектної діяльності має бути справедливим 
з боку адміністрації, оскільки були випадки суб’єктивного оцінювання 
результатів на конкурсах, олімпіадах тощо. Важливу роль відіграє сво-
єчасність заохочення і щоб воно збіглося з бажанням і можливостями 
вчителів брати участь у освітніх проектах, оскільки це «додатковий час 
та як на це подивиться власна сім’я». Учителі зауважували на тому, 
що необхідно дотримувати міри в заохоченні, оскільки буває так, «що 
називають тих самих учителів багато разів, а більше ніхто так не пра-
цює». Відкритими для обговорення були питання комерціалізації в осві-
ті: за чи проти та як розв’язувати пов’язані з цим проблемні питання. 
Учасників семінару цікавили поради щодо складання бізнес-плану, 
використання прийомів самоменеджменту в педагогічній діяльності.

Додатково проводили заняття із самоменеджменту, які допомог-
ли вчителям знайти внутрішні стимули для самоосвітньої діяльності 
та створення освітніх проектів.

У ЕГ групі збільшилася кількість учителів, які виявляють знання 
про власний потенціал і перспективи професійної самореалізації в освіт-
ньо-проектній діяльності, необхідні для самовираження й самостверджен-
ня на творчому рівні (приріст становив +22,7 %). Пояснимо це тим, що 
вчителі експериментальних груп постійно займалися самоосвітою, знайо-
милися на сайті Української акмеологічної академії (м. Київ) із акмеоло-
гічною літературою, в якій ідеться про розвиток людини впродовж жит-
тя, брали участь в акмеологічних тренінгах, розширювали самопізнання 
й уявляли перспективи професійної самореалізації в освітніх проектах.

У ЕГ групі збільшилася кількість учителів, які чітко уявляють 
свої можливості, проектують способи розкриття в освітньо-проектній 
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діяльності, досягають творчих освітніх результатів (приріст становив 
+23,8 %). Пояснимо це тим, що вони брали активну участь у роботі 
авторського науково-методичного семінару «Теорія і методика про-
фесійної самореалізації вчителів старшої школи в освітній проектній 
діяльності», були співавторами в процесі розробляння теоретичного 
і практичного модулів, виступали з доповідями та презентаціями про 
власні здобутки, ділилися враженнями від участі в нових освітніх про-
ектах. Цінним виявився такий семінар через те, що вчителі розкривали 
в собі вміння проектувати, планувати, моделювати, конструювати, бути 
прикладом та організовувати роботу інших. Зокрема, розробляння освіт-
нього проекту «Створення багатовекторної моделі ліцейської освіти як 
підґрунтя формування компетентної особистості учня й позитивного 
іміджу ЗЗСО» позитивно вплинуло на підвищення рівня професійної 
самореалізації вчителів, що й виявилося в їхніх творчих думках, іде-
ях, практичних рекомендаціях, уміннях прислухатися до думки інших 
партнерів і зважати на їхні пропозиції.

Слід зазначити активну участь учителів у тренінгах («Створення си-
туації успіху», «Пізнай себе»), на яких вони розкривали власний ресурс-
ний потенціал, спрямовували свою роботу на успіх і задоволення. Такі 
вчителі для себе й навколишніх людей створювали ситуацію успіху, ду-
ховно зростали завдяки створенню психоемоційного комфорту як у шко-
лі, так і вдома, прагнули пізнати себе глибше та спробувати розроб ляти 
освітні проекти. Учителі висловлювали побажання щодо співпраці з пси-
хологами, які можуть надати професійні консультації їм та батькам.

Наведемо приклад власного самоаналізу освітньої проектної ді-
яльності. «Від себе як учасника освітніх проектів перебудови шкільної 
освіти, зазначу, що будуючи власну траєкторію саморозвитку, я ру-
халась від самоменеджменту до ефективного менеджменту діяльності 
ліцею. Аналізуючи проміжні результати діяльності закладу, можна від-
значити, що значно збільшився рівень професійної компетентності педа-
гогів ліцею, створено систему обміну ефективним педагогічним досвідом. 
Можу стверджувати, що вже сьогодні разом із педагогами нам вдалося 
створити таке освітньо-педагогічне середовище, в якому відбувається 
становлення особистості ліцеїста як сучасної, освіченої, компетентної 
людини, реалізується система психолого-педагогічних дій щодо виявлен-
ня, розвитку, самореалізації обдарованих і здібних учнів, удосконалено 
систему діяльності шкільного наукового товариства. Розширено і зміц-
нено мережеву взаємодію з освітніми установами, установами додаткової 
освіти, підприємствами та вищими навчальними закладами м. Харкова. 
Спостерігається успішна самореалізація дітей після закінчення ліцею; 
підвищився ступінь задоволення учнів і їхніх батьків результатами на-
вчання та виховання. Таким чином, моя особиста і професійна стратегія 
саморозвитку за умов інноваційних змін — особиста вмотивованість 
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на самоорганізацію, самоменеджмент, не тільки відіграє важливу роль 
на шляху підвищення рівня управлінської компетентності, але й є суттє-
вим важелем у розвитку професійної майстерності всього педагогічного 
колективу, що в цілому й забезпечує якість освіти у нашому ліцеї».

Приклади освітніх проектів наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Освітні проекти, 
в яких брали участь учителі експериментальних шкіл

Рівні Приклади освітніх проектів

Міжнарод-
ний

Освітній проект eTwinning, міжнародні конференції, Сьо-
мий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»

Всеукраїн-
ський

«Відкритий світ», «Тьюторська технологія як засіб реалі-
зації принципу індивідуалізації в освіті», «Інтелект Укра-
їни», освітній проект українського фонду «Здоров’я»

Обласний 
(регіональ-
ний)

«Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти 
в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів 
Харківської області»

Міський Освітній проект із інформатизації «Шкільний інформацій-
ний світ», освітні проекти «Обдарована молодь», «Учитель 
року»

Локальний
(шкільний)

Освітні проекти «Співпраця й партнерство в освіті», «Лі-
цейське наукове товариство Харківського ліцею № 89 
Харківської міської ради Харківської області», «Фінансо-
во-економічна грамотність для учнів, учителів і батьків», 
«Упровадження результатів наукових досліджень у прак-
тику занять з фізичної культури», «Сучасна наука», «Су-
часні тенденції та особливості мовленнєвої культури», 
«Слобожанщина», «ІКТ на службі людству», «Безпека 
життєдіяльності», «Освіти світу»

Як результат дослідно-експериментальної роботи, вчителі експе-
риментальних шкіл виявили бажання працювати в освітньому проекті 
«Інтегральне лідерство в освіті» у межах литовської Програми роз-
витку співпраці та сприяння демократії. Метою проекту є підвищен-
ня рівня якості освітнього простору та навчального процесу в Україні 
через виховання й розвиток інтегральних лідерів і агентів змін серед 
учасників/учасниць освітнього середовища (освітян і дітей), сприяння 
розвитку емоційного інтелекту й емпатії, діалогу та взаєморозуміння 
серед молоді, поширення ідей емпатійного й усвідомленого навчання, 
вчителювання і педагогіки партнерства серед учасників системи освіти 
в Україні. Навчальна програма освітнього проекту залучить найкращих 
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тренерів із різних країн світу, зокрема, в таких галузях і сферах, як: 
педагогіка партнерства, розвиток емоційного інтелекту та практика 
ненасильницького спілкування, інтегральна психологія та спіральна 
динаміка, дитяча психологія, навички ХХI століття, практика само-
усвідомлення й уважності, арт-терапія, фасилітація діалогів, стратегічне 
планування в освітньому просторі.

У ЗЗСО реалізують міжнародні проекти та програми: «Школи-
партнери» Харків – Ізмір (Туреччина), «Дружба по листуванню» — 
тристоронній проект міст-побратимів Харкова, Нижнього Новгорода 
(Російська Федерація) і Цзінаня (КНР); Програма обміну майбутніх 
лідерів «FLEX» (Американські ради в Україні). Учителі були органі-
заторами різноманітних міжнародних творчих і спортивних конкурсів 
для школярів: міжнародних змагань із дзюдо «Золота осінь», відкри-
того чемпіонату Європи з тхеквондо, а їхні учні брали участь у II му-
зичному конкурсі дитячого виконавчого мистецтва, в міжнародних 
конкурсах «Енергія і середовище», «Україна, Європа, світ». Учителі 
отримували задоволення й відчували власну корисність у тому, що 
їхні учні стали переможцями та дипломантами престижних музичних 
конкурсів і конкурсів малюнків, які проводили в Італії, Болгарії, 
Росії, Індії, Японії, Фінляндії, Австрії, Португалії, Польщі. Учні 
отримали стипендію на навчання в Німеччині; у межах проекту «Ні-
мецький мовний диплом» учні стали призером Всесвітнього конкурсу 
знавців ТАНАХу (Колпак Фелікс) і отримали дипломи лауреату Між-
народного конкурсу «Історія моєї родини» (Дар Розалія). Шкільні 
Євроклуби беруть участь у проведенні зборів, зустрічей, фестивалів, 
конференцій, круглих столів, диспутів, пізнавально-розважальних 
заходів, майстер-класів.

Продовжено міжнародні освітні обміни учнями та вчителями. Учи-
телі навчаються в Німеччині, Англії, Канаді, США, Франції. Учителі 
заповнюють «Карту успішності», яка вкладається в портфоліо й «Карту 
педагогічної активності» для з’ясування власного творчого розвитку, 
отримання заохочення з боку адміністрації.

Із метою з’ясування вірогідності результатів педагогічного експе-
рименту було сформульовано нульову гіпотезу (H

0
) про те, що різниця 

в дослідних даних експериментальних і контрольних вибірок спричи-
нена помилками репрезентативності, та альтернативну гіпотезу (H

1
) — 

про те, що різниця отриманих даних експериментальних і контрольних 
вибірок зумовлена впровадженням експериментального фактору (реалі-
зацією педагогічних умов професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітньо-проектній діяльності).

H
0
 — рівні професійної самореалізації вчителів старшої школи 

в освітньо-проектній діяльності експериментальних і контрольних груп 
не мають суттєвих відмінностей;
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H
1
 — рівні професійної самореалізації вчителів старшої школи 

в освітньо-проектній діяльності експериментальних і контрольних груп 
суттєво відрізняються.

Для перевірки запропонованих гіпотез виявилося доцільним 
застосування критерію Пірсона χ2 [36], оскільки вибірки груп учи-
телів ЗНЗ випадкові та незалежні, члени кожної вибірки також не-
залежні між собою, властивості (рівень професійної самореалізації 
вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності) виміряні 
за шкалою порядку, що має такі категорії: творчий, репродуктивний, 
потенційний рівні (c = 3). Значення статистики Т

експ.
 обчислювали 

за формулою:

(N
1
Q

2i
 – N

2
Q

1i
)2

Q
1i

 + Q
2iN

1
N

2 i=1

3

1
T 

експ. 
= ,

де N
1
— кількість учителів експериментальних груп;

N
2
 — кількість учителів контрольних груп;

Q
1i

 і Q
2i

— кількість учителів, які перебували на певному рівні профе-
сійної самореалізації в освітньо-проектній діяльності (низькому i = 1, 
середньому i = 2, високому i = 3) в експериментальних і контрольних 
групах відповідно.

Для рівня значущості α = 0,05 і кількості ступенів свободи
ν = c – 1 = 2 критичне значення статистики Т

кр.
 = 5,99. Згідно з пра-

вилом прийняття рішення, якщо розраховане значення Т
експ.

 >> Т
кр.

, 
то нульова гіпотеза H

0 
відхиляється та приймається альтернатив-

на H
1
: відмінності в розподілах учителів експериментальних і конт-

рольних груп за рівнями професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітньо-проектній діяльності є статистично значущими 
із імовірністю P = 0,95 %. Обчислення статистики Т

експ.
 для дослі-

джуваних рівнів професійної самореалізації вчителів старшої школи 
в освітньо-проектній діяльності за когнітивно-проектувальним крите-
рієм (рівні сформованості вмінь професійної самореалізації вчителів) 
наведено в таблиці 4.

Отримане значення статистики Т
експ. 

> Т
кр.

 (1473,69 > 5,99). Це дає 
підставу зробити висновок, що між результатами контрольних та екс-
периментальних груп має місце суттєва відмінність.

Таким чином, відбулася динаміка показників, а це є підтвер-
дженням того, що педагогічні умови позитивно вплинули на рівні 
професійної самореалізації учителів старшої школи в освітній про-
ектній діяльності. Доцільно зазначити, що позитивні зміни відбулися 
як у професійній самореалізації вчителів, так і в освітній діяльності 
школярів.
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Таблиця 4

Обчислення статистики для досліджуваних рівнів професійної 
самореалізації вчителів експериментальних і контрольних груп

i = 1 i = 2 i = 3 N
1

N
2 N

1
N

2

1

ЕГ(Q
1i

) 33 83 56 172  – 40,375.10–6

КГ(Q
2i

) 52 66 26 – 144 –

Q
1i

 + Q
2i

85 149 82 – – –

N
1
Q

2i
8944 11352 4472 – – –

N
2
Q

1
4752 11952 8064 – – –

N
1
Q

2i
 – N

2
Q

1i
4192 –600 –3592 – – –

(N
1
Q

2i
 – N

2
Q

1i
)2 17,6.108 360000 12,96.108 – – –

(N
1
Q

2i
 – N

2
Q

1i
)2

Q
1i

 + Q
2i

2,07.107 2416 1,58.107 – – –

T
експ.

835,76 0,097 637,93 – – –

T
експ. 

1473,69 – – – – –

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Теоретично обґрунтовано педагогічні умови професійної самореалі-
зації вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності, а саме: 
стимулювання позитивної мотивації професійної самореалізації вчителів 
старшої школи в освітній проектній діяльності; надання вчителям стар-
шої школи науково-методичної допомоги в розкритті їхнього освітньо-
проектного потенціалу з боку органів управління освітою, адміністрації 
ЗЗСО, районних методичних центрів і шкільних методичних об’єднань 
учителів; створення та виконання освітніх проектів зі старшокласни-
ками та різними освітніми й соціальними інститутами (ЗВО, наукові 
установи, родина, громадські організації).
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На констатувальному етапі педагогічного експерименту було 
з’ясовано вхідний рівень професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітньо-проектній діяльності, визначено діагностичний ін-
струментарій (методики, практикум самопізнання В. Маралова, само-
актуалізаційний тест (САТ), тест «Самореалізація» тощо).

Відповідно до визначених компонентів професійної самореаліза-
ції вчителів уточнено критерії із відповідними показниками рівнів 
виявлення феномену в освітньо-проектній діяльності, а саме: мо-
тиваційно-потенційний (прагнення розкривати власний ресурсний 
потенціал і вдосконалювати себе в освітньо-проектній діяльності, 
бажання досягати успіху й уникати невдачі); когнітивно-проекту-
вальний (знання про власну професійну «Я»-концепцію, суть освіт-
ньо-проектної діяльності, її значущість для досягнення мети та ре-
зультату професійної самореалізації вчителів, методику створення 
й розробляння освітніх проектів, вікові особливості старшокласників 
та особливості профільного навчання; уміння професійної самореа-
лізації вчителів — прогнозування, проектування, планування, моде-
лювання, конструювання, самоорганізації); рефлексивно-аналітичний 
(аналіз результатів й передбачення подальшого самовдосконалення 
у педагогічній діяльності, самооцінка, виявлення власної активно-
сті, ініціативності, інтуїції, креативності, рішучості, самостійності, 
стресостійкості).

Отримані результати свідчили недостатній рівень професійної са-
мореалізації вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності.

На формувальному етапі експерименту педагогічні умови про-
фесійної самореалізації вчителів старшої школи в освітньо-проектній 
діяльності впроваджували в експериментальних групах.

У процесі дослідно-експериментальної роботи проводили автор-
ський науково-методичний семінар «Теорія і методика професійної са-
мореалізації вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності», 
який складався із теоретичного та практичного модулів і проводився 
щотижня.

Ефективними виявилися майстер-клас із розробляння освітнього 
проекту «Залучення учнів до наукової діяльності через участь у тур-
нірному русі», на якому під час імітаційної гри кожен учасник мав 
змогу спробувати себе в ролі доповідача, опонента та рецензента; 
науково-методичний семінар на тему: «Організація самоосвітньої ді-
яльності вчителя», створення та виконання освітнього проекту «Пер-
спективи співпраці й партнерства в освіті» (керівник С. Кіриченко).

З учителями, які не мали досвіду освітньої проектної діяльності, 
використовували алгоритми розробляння освітніх проектів, пропонували 
розв’язати професійні ситуації, наводили приклади генерування власних 
ідей, виконували вправи на уяву та спостережливість, ознайомлювали 
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із матеріалами розроблених освітніх проектів. Учителі, які мали до-
свід освітньої проектної діяльності, підвищували рівень професійної 
самореалізації шляхом ініціювання нових освітніх проектів, залучення 
до них старшокласників і батьків, конструювання електронних під-
ручників із навчальних предметів тощо.

На контрольному етапі оцінювали ефективність реалізації пе-
дагогічних умов професійної самореалізації вчителів старшої школи 
в освітньо-проектній діяльності. Вірогідність отриманих результатів 
підтверджено методами математичної статистики — критерій χ2 (хі-
квадрат).
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Загальні висновки
Узагальнення результатів теоретичного пошуку й експерименталь-

ної роботи дало підстави дійти таких висновків.
1. На підставі результатів аналізу наукової літератури з’ясовано 

суть професійної самореалізації вчителів як процесу та результату 
власної перетворювальної діяльності, що являє собою самопізнан-
ня й відповідність особистісних і професійних якостей вимогам 
педагогічної діяльності, якісне виконання професійних обов’язків, 
проектування позитивних самозмін і досягнення найвищих ре-
зультатів як власних, так і школярів, яких навчають. Розкрито 
структуру професійної самореалізації вчителів як сукупність кон-
кретних дій, а саме: самопізнання та самовизначення на підставі 
рефлексії; самоактуалізації та самопрогнозування; безпосередньо 
самореалізації як виявлених потенційних сил, самопроектування, 
самоорганізація й самоуправління; самовдосконалення — саморе-
гуляція, самоконтроль і самооцінка, самоствердження; самороз-
витку в педагогічній діяльності, підпорядкованих меті й завдан-
ням, мотивації і ціннісним педагогічним орієнтаціям. З’ясовано, 
що в педагогічній діяльності професійна самореалізація виконує 
діагностувальну, проектувальну, навчальну, розвивальну, само-
освітню, самовиховну функції.

2. Охарактеризовано освітню проектну діяльність учителів як про-
ектування у педагогічному процесі, самопроектування позитивних 
змін у педагогічній діяльності, створення та виконання освітніх 
проектів. До сутнісних характеристик освітньої проектної діяль-
ності віднесено цілеспрямування, можливості розкриття індиві-
дуальності, пошуковий і перетворювальний характер діяльності, 
робота в команді та колективне виявлення думки, зв’язок теорії 
з практикою, створення ідеального чи матеріального освітнього 
продукту, а також з’ясовано тематичне спрямування освітньо-про-
ектної діяльності педагогів (психолого-педагогічні, соціокультурні, 
особисті проблеми людини).

 У науковій роботі розкрито компоненти професійної самореалізації 
вчителів старшої школи (мотиваційно-цільовий, змістово-діяльніс-
ний, оцінювально-особистісний), її рівні (творчий, репродуктив-
ний, потенційний).

3. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефектив-
ність педагогічних умов професійної самореалізації вчителів стар-
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шої школи в освітній проектній діяльності, а саме: стимулювання 
позитивної мотивації професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітньо-проектній діяльності; надання вчителям стар-
шої школи науково-методичної допомоги щодо розкриття їхнього 
освітньо-проектного потенціалу з боку органів управління освітою, 
адміністрації ЗЗСО, районних методичних центрів і шкільних ме-
тодичних об’єднань учителів; створення та виконання освітніх про-
ектів зі старшокласниками і різними освітніми й соціальними ін-
ститутами (ЗВО, наукові установи, родина, громадські організації).

 Як свідчать результати педагогічного експерименту, збільшилася 
кількість учителів старшої школи експериментальних груп, які 
усвідомлювали й адекватно порівнювали власні потреби та здіб-
ності з вимогами освітньо-проектної діяльності (приріст становив 
+48,8 %), брали активну участь в освітніх проектах, мали високі 
власні досягнення, готували учнів до олімпіад, конкурсів і мали 
серед них переможців (приріст становив +23,8 %) адекватно оці-
нювали власні здібності на підставі самоаналізу (приріст стано-
вив +47,6 %). Про ефективність професійної самореалізації вчи-
телів старшої школи свідчать отримані ними нагороди, похвальні 
листи, грамоти, учнівські перемоги на предметних олімпіадах, 
у конкурсах МАН. Зазначено, що підвищення рівнів професійної 
самореалізації вчителів в експериментальних групах позитивно 
вплинуло на результати навчання та виховання старшокласників, 
їхнє професійне самовизначення.

4. Відповідно до визначених компонентів професійної самореалізації 
вчителів уточнено критерії із відповідними показниками рівнів 
виявлення феномену в освітньо-проектній діяльності, а саме: мо-
тиваційно-потенційний (прагнення розкривати власний ресурсний 
потенціал і вдосконалювати себе в освітньо-проектній діяльності, 
бажання досягати успіху й уникати невдачі); когнітивно-проек-
тувальний (знання про власну професійну «Я»-концепцію, суть 
освітньо-проектної діяльності, її значущість для досягнення мети 
й результату професійної самореалізації вчителів, методику ство-
рення й розробляння освітніх проектів, вікові особливості старшо-
класників і особливості профільного навчання; уміння професійної 
самореалізації вчителів — прогнозування, проектування, плану-
вання, моделювання, конструювання, самоорганізації); рефлек-
сивно-аналітичний (аналіз результатів і передбачення подальшого 
самовдосконалення в педагогічній діяльності, самооцінка, вияв-
лення власної активності, ініціативності, інтуїції, креативності, 
рішучості, самостійності, стресостійкості).
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На підставі уточнених критеріїв (мотиваційно-потенційного, 
когнітивно-проектувального, рефлексивно-аналітичного) і відповід-
них показників рівнів професійної самореалізації вчителів старшої 
школи в освітній проектній діяльності проведено аналіз одержаних 
результатів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проб-
леми. Перспективи та подальші розвідки полягають у дослідженні 
проблеми професійної самореалізації вчителів у педагогічній діяльнос-
ті, розроблянні механізмів залучення їх до створення та виконання 
освітніх проектів.
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Додатки
Додаток А

АКМЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ЛІЦЕЮ
Орієнтири й очікування у процесі моделювання:

 сформованість громадської позиції, готовність до збереження 
та розвитку матеріальних і духовних цінностей суспільства;

 орієнтація на неперервну освіту, високий навчальний рейтинг 
випускника;

 постійне прагнення до самовиховання та самореалізації.
 здатність до творчої праці, професійного зростання, науково-до-

слідницької роботи із застосуванням нової інформації і нових 
технологій.

 готовність до трудової діяльності, до відповідальності за свої дії 
за нових економічних умов розвитку України.

Еталонний портрет випускника ліцею — це сукупність ключових 
освітніх компетенцій, особистісних якостей і ціннісних орієнтацій ви-
пускника школи, що свідчать про високу якість його освіти.

До еталонного портрету випускника ліцею входять три групи 
характеристик:

а) предметні та міжпредметні знання, що забезпечують якісну ін-
формаційну й загальнокультурну базу подальшого навчання і со-
ціалізації. Конкретну сукупність знань забезпечують Державний 
освітній стандарт і внутрішні стандарти ліцею (у складі внутріш-
ньошкільного освітнього компоненту);

б) надпредметні вміння створюють надійну базу для професійної са-
мореалізації та самостійного вирішення життєвих проблем. Тради-
ційно для школи виділяють інформаційні, логічні, організаційні 
та комунікативні вміння;

в) особистісні якості та ціннісні орієнтації, які є підставою для жит-
тєвих виборів і вчинків людини, її смислового самовизначення 
в контексті культури й історії.

Випускник ліцею:
1. Досвідчений комунікатор — успішно передає і сприймає інфор-

мацію в різних формах більше ніж одною мовою.
2. Допитливий — зацікавлений, набуває навичок, необхідних для 

дослідницької роботи; здатний працювати та вчитися самостійно.
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3. Обізнаний — досліджує різні ідеї, поняття та проблеми, які ма-
ють локальне і глобальне значення, отримує ґрунтовні знання.

4. Неупереджений — розуміє і цінує власну культуру та історію; 
готовий сприйняти точки зору, цінності й традиції інших людей 
і товариств.

5. Принциповий — має виражене почуття справедливості та поваги 
до гідності індивіда і суспільства; відповідає за свої дії та їхні 
наслідки.

6. Поміркований — успішно застосовує розумові навички під час 
аналізу складних проблем і приймає обґрунтовані, етично ви-
правдані рішення.

7. Ризиковий — обдумано й безстрашно поводиться у незнайомих 
ситуаціях, приміряє на себе нові ролі, ідеї та стратегії, у змозі 
переконливо захистити свою точку зору.

8. Аналізатор — аналітично підходить до власного досвіду учня, 
здатний оцінити й усвідомити власні переваги та недоліки й ефек-
тивно використовувати ці знання для власного розвитку.

9. Дбайливий — виявляє співчуття, милосердя та повагу до по-
треб і почуттів інших людей. Готовий служити суспільству, діяти 
на користь інших людей і навколишнього середовища.

10. Гармонійний — усвідомлює важливість збалансованості інтелекту-
ального, фізичного й емоційного розвитку для досягнення власного 
благополуччя та благополуччя інших.

ДОДАТОК Б

Анкета «Ставлення вчителя до освітньо-проектної діяльності»

1. Чи завжди вам цікаві новації та експерименти у педагогічній 
діяльності?
1) Так;
2) ні;
3) не впевнений.

2. Скільки разів минулого навчального року ви пробували застосу-
вати які-небудь новинки у своїй роботі?
1) Жодного разу;
2) декілька разів;
3) систематично.

3. Назвіть 2–3 основні причини, які гальмують упровадження нових 
педагогічних ідей і технологій?
1) недостатнє матеріальне забезпечення;
2) надмірне насичення навчального матеріалу;
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3) психологічна неготовність учнів до сприйняття інновацій;
4) поспішне впровадження;
5) недосконале володіння комп’ютером;
6) нестача часу;
7) замало знань про психологію дитини.

4. Чим для вас приваблива освітньо-проектна діяльність?
1) Розвиває інтерес учнів до вивчення предмета;
2) можливість вчителю виявити себе;
3) можливість запроваджувати нові методи та форми роботи 

з дітьми;
4) бажання дізнатися щось нове.

5. Назвіть внутрішні протиріччя, які заважають створенню нового:
1) невпевненість у позитивному результаті;
2) заважають сумніви, чи зможу я бути успішним у цій діяль-

ності;
3) ніхто не зважає на додаткові витрати часу й сил для роботи 

по-новому;
4) немає впевненості, що нове буде кращим за старе;
5) нічого.

6. Які нові педагогічні технології ви могли б застосувати за спри-
ятливих умов?
1) Проектні технології;
2) особистісно зорієнтоване навчання;
3) інтегроване навчання;
4) випереджальне навчання;
5) інтерактивне навчання;
6) інформаційно-комунікаційні технології;
7) інше (просимо вказати) _______________________________.

7. Якими діагностичними методиками ви володієте вільно?
1) Тестовими;
2) анкетування;
3) спостереження;
4) презентації.

8. Якими ознаками готовності до створення новацій ви володієте?
1) Прагнення пізнати нове;
2) бажання експериментувати;
3) креативність;
4) попередній досвід із упровадження технологій.

9. Що ви вважаєте головною складовою успіху?
1) Упевненість у собі;
2) чітке бачення мети;
3) самомету, наполегливість;
4) пошук і внесення новизни.
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Додаток В

АНКЕТА ДЛЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 
ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 
ОСВІТНЬО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Таблиця для заповнення результатів відповідей учителів

Рівні готовності

Компоненти
психологіч-

но (моти-
ваційний 

компонент)

змістовно 
(когнітив-

ний компо-
нент)

процесу-
ально (кре-

ативний 
компонент)

1 Не готові до освітньо-
проектної діяльності

2 Готові до освітньо-проектної 
діяльності

3 Активно впроваджують
або є ініціаторами

Примітка. Спочатку з’ясовуємо власний рівень готовності, потім 
працюємо у частині «Компоненти».

Рефлексивний компонент. Чи потребуєте ви допомоги щодо ре-
алізації цього компонента?

Так
Ні
Якщо ви впроваджуєте освітньо-проектну діяльність або є її іні-

ціатором у навчальному закладі, вкажіть напрями й аспекти:
 організаційна діяльність
 технологія навчання
 управлінська діяльність
 науково-методична робота
 зміст навчання
 виховна робота
 інше (просимо вказати) ________________________

Примітка. Якщо у навчальному закладі декілька заступників із 
НВР, подають тільки зведену анкету.

Довідкова інформація до анкети
Структуру готовності до педагогічної діяльності науковці роз-

глядають як сукупність мотиваційного, когнітивного, креативного, 
рефлексивного компонентів.

Мотиваційний компонент. Основний показник — пізнавальний 
інтерес до інноваційних педагогічних технологій та особистісно-значу-
щий сенс їх застосування.
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Когнітивний компонент. Об’єднує сукупність знань учителів про 
суть і специфіку педагогічних технологій, їх види й ознаки, а також 
комплекс умінь і навичок із застосування педагогічних технологій 
у структурі власної професійної діяльності. Це результат пізнавальної 
діяльності. Основний показник — обсяг знань (ширина, глибина, си-
стемність), стиль мислення, сформованість умінь і навичок.

Креативний компонент. Реалізують в оригінальному розв’язанні 
педагогічних завдань. Його реалізація передбачає творчий характер педа-
гогічної діяльності. Цей компонент виявляється через відкритість щодо 
педагогічних інновацій; гнучкість, критичність мислення, творчу уяву.

Рефлексивний компонент. Характеризує пізнання й аналіз керів-
ником явищ власної свідомості та діяльності. Реалізується через такі 
рефлексивні процеси: саморозуміння й розуміння іншого, самооцінюван-
ня та оцінювання іншого, самоінтерпретацію й інтерпретацію іншого.

Примітка. Звертаємо вашу увагу:
1) в опитуванні беруть участь педагогічні працівники;
2) в опитуванні беруть участь усі заступники директорів шкіл із 

НВР.

Додаток Г

ТРЕНІНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ХАРКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 89

Тема «Проектна діяльність вчителя»

Тренер: С. В. Кіриченко, директор Харківського ліцею № 89

Сходи життя сповнені колючок, 
і  найбільше вони впиваються, 
коли ви сповзаєте по  ним униз.

У. Браунелл

Мета: формування у педагогів системи теоретичних і практич-
них знань, умінь, навичок, необхідних для наукового пізнання через 
активну інтелектуально-творчу діяльність; підвищення мотивації пе-
дагогів до застосування методу проектів; розширення знань педагогів 
про сутність технології проектного навчання.

Обладнання: ПК, проектор, презентація, роздатковий матеріал 
у вигляді білого паперу й ватману, різнокольорові значки-смайлики.

Учасники тренінгу розподілені на 5 груп по 5 осіб. Кожному 
учаснику кожного столу прикріпляється значок-смайлик синього, зе-
леного, жовтого, білого, червоного кольорів.
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Хід тренінгу
1. Привітання.
2. Оголошення теми.
3. Оголошення мети тренінгу.
4. Оголошення правил тренінгу:

 виявляти повагу до оратора;
 правило «тут і зараз»;
 правило піднятої руки;
 дотримання регламенту;
 стислість — сестра таланту;
 відкидаючи — пропонуй.

5. Вступне слово

Очікуваним результатом і критерієм якості освіти сьогодні є ком-
петентність випускників у різних типах розумової діяльності, таких 
як дослідження, проектування, організація, керівництво, управління, 
конструювання, програмування тощо, що вимагає від учителя пошу-
ків нових підходів до педагогічної діяльності. Серед таких підходів 
є упровадження проектних і дослідницьких технологій у навчальний 
процес, але у багатьох учителів це викликає неприйняття і навіть 
певний страх перед принципово новою формою педагогічного процесу, 
де вчитель має виступати не як тлумач готових знань і їх трансля-
тор, а як рівноправний співучасник процесу здобування, обробляння, 
аналізу та презентування знань школярами. Безумовно, це набагато 
складніше, оскільки вимагає додаткового часу як для учня, так і для 
вчителя, а також додаткових зусиль із обох сторін.

Але усе змінюється, має змінюватися і вчитель.
У нашому ліцеї багато років існує ліцейське наукове товари-

ство, учні-члени якого займаються дослідницькою діяльністю. Для цих 
учнів проводять курс «Вступ у дослідну діяльність», моніторингові до-
слідження для визначення найбільш бажаних сфер праці і найбільш 
привабливих професій, учні працюють над своїми проектами і зверта-
ються до нас, вчителів, за допомогою. Саме тому, передусім, учителю 
необхідно особисто навчитись займатись проектною діяльністю, стати 
дослідником.

Тренер. Дуже часто буває, що під час роботи у сусідніх кабінетах 
ми нічого не знаємо про захоплення й інтереси одне одного. Почнемо 
наш тренінг із вправи «Давайте познайомимося».

Вправа 1 «Давайте познайомимося»

Протягом 5 хвилин групі пропонується підготувати повідомлення 
про кожного учасника і про групу в цілому. Під час підготовки за-
будьте, що ви вчителі.
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Повідомлення спікерів.
Тренер. Хто ж такий учитель сьогодні? Це і вчитель, і вихова-

тель, і психолог, і вчений, і дослідник і ще багато хто. Говорячи про 
проектну діяльність, відповімо на запитання: учитель, що займається 
проектною діяльністю, — це учитель, учений чи дослідник? Оскільки 
образ учителя усім присутнім знайомий, давайте відповімо ще й на таке 
запитання: як же виглядає вчений, на ваш погляд?

Вправа 2 «Образ ученого»

Робота в групі 3 хвилини. Опишіть зовнішність вченого.
1. Яка мова повинна бути у вченого?
2. Які жести і міміку має вчений?
3. Яке коло інтересів і світогляд вченого?
4. Який побут і відносини із членами сім’ї?

Виступ спікера групи.
Тренер. Завдяки цій вправі ми отримали збірний образ ученого. 

Всі ці характеристики не притаманні одній людині. Існує кілька типів 
особистості вченого. Зараз ми познайомимося з ними.

Вправа 3 «Типи особистості вченого»

Кожна група отримує текстовий матеріал невеликого обсягу. Про-
тягом 8–10 хвилин група знайомиться з ним, обговорюючи незрозумілі 
місця. Потім тренер збирає роздатковий матеріал.

Тренер. Давайте сформуємо нові групи за кольором значка-смай-
лика. Таким чином ми сформували нові 5 груп по 5 осіб у кожній. 
Кожен член новосформованої групи має поділитися тією інформацією, 
яку він отримав у попередній групі (6 хв).

Тепер давайте всі разом відповімо на питання:
1. Хто такий вчений «удосконалювач»?
2. Якого вченого можна назвати «класифікатором»?
3. Хто такий вчений «аналітик»?
4. Хто такий вчений «книжковий черв’як»?
5. Хто такий вчений «синтезатор»?
6. Хто такий вчений «клопотун»?
7. Хто такий вчений «агресивний сперечальник»?
8. Хто такий вчений «першокласна акула»?
9. Хто такий вчений «святий»?

10. Хто такий вчений «збирач фактів»?

Жоден із названих прототипів не існує в чистому вигляді; їх ха-
рактеристики часом перекривають одна одну, до того ж окремі індивіди 
можуть мати додаткові характеристиками, що послужило б виправдан-
ням для нескінченного розширення цього переліку типів.
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Кожен із присутніх може знайти в собі риси того чи іншого 
вченого.

А тепер давайте відповімо на питання: які ж якості має до-
слідник?

Вправа 4 «Якості, які має дослідник»

Кожній групі видається кілька смужок білого паперу, на яких 
зафіксовані якості, які, на думку групи, повинен мати дослідник. 
Потім ці смужки за допомогою клею кріпляться на великому ватмані 
за трьома типами якостей: когнітивні, креативні, оргдіяльнісні.

Після роботи в групах на екрані з’являється повний перелік яко-
стей дослідника.

Тренер. Для подальшої роботи давайте пересядемо в колишні 
групи та розпочнемо дослідження.

Для того щоб почати дослідження, треба знайти проблему, яку 
можна досліджувати і яку хотілося б вирішити. Вона і підкаже, як 
сформулювати тему дослідження. А що означає — знайти проблему?

Формулювання проблеми — справа надзвичайно складна. Пробле-
ма постає як щось невідоме в науці. Сутність проблеми полягає в про-
тиріччі між встановленими фактами та їх теоретичним осмисленням, 
між різними поясненнями та інтерпретаціями.

Головна якість будь-якого дослідника — вміти відшукати щось 
незвичайне в звичайному, побачити складності та протиріччя там, де 
іншим все здається звичним, зрозумілим і простим. Найпростіший спо-
сіб розвинути в собі вміння бачити проблеми — навчитися дивитися 
на ті самі предмети з різних точок зору.

Для розвитку вміння бачити проблеми, формування продуктивного 
мислення, розвитку вміння дивитися на світ іншими очима проведемо 
вправу «Зміна точки зору на об’єкт».

Вправа 5 «Зміна точки зору на об’єкт»

Вам слід завершити розповідь «Осіннє небо вкрилося чорними 
хмарами і пішов сніг. Великі снігові пластівці падали на будинки, 
дерева, тротуари, газони, дороги...», виходячи з різних точок зору, 
уявивши, що ви:

 дитина, яка гуляє у дворі з друзями;
 водій вантажівки, що їде засніженою дорогою;
 зайчик або лисичка в лісі;
 молода мама, яка поспішає у дитячий садок, а потім на роботу.

Виступ спікера.
Тренер. Після того, як визначено проблему, постає проблема ви-

бору теми. Існують правила вибору теми дослідження.
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Вправа 6 «Постановка мети, завдань,
 формулювання гіпотези для заданої теми дослідження»

Кожна група вибирає тему із запропонованих:
1. Активізація розумової діяльності як умова забезпечення високої 

якості пам’яті.
2. Упровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний 

процес.
3. Можливості освітніх ресурсів інтернету в роботі творчих вчителів.
4. Концептуальні засади моделі школи природничо-математичного 

напряму.
5. Інтегровані уроки в процесі навчання як умова професійного роз-

витку.

Захист спікерами експрес-проектів.

Рефлексія

Підбиття підсумків тренінгу.
1. Чи готові ви до дослідницької роботи?
2. Чи сподобалася вам тренінгова форма роботи?
3. Чи сподобалося вам працювати у групах змінного складу?
4. Чи бажаєте ви, щоб ми продовжили тренінги з проектної діяль-

ності?
5. Які вправи вам запам’яталися найбільше?
6. Що вам не сподобалося у тренінгу?

Тренер. Дякую всім. Чекатиму вас на наступному тренінгу, який 
відбудеться на зимових канікулах.
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