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Самовдосконалення як напрям професійної освіти  
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Анотації:
Визначено актуальність спрямо-
ваності професійної підготовки 
майбутнього фахівця на творче, 
професійне самовдосконален-
ня особистості. Проаналізовано 
поняття «самовдосконалення» 
у філософській та психолого-
педагогічній літературі. Конкре-
тизовано зміст поняття «про-
фесійне самовдосконалення» 
студентів-магістрантів. Роз-
глянуто сутнісні складові про-
фесійного самовдосконалення 
студентів-магістрантів та осно-
вні форми їх реалізації. Пред-
ставлено критерії та показники 
професійного самовдоскона-
лення студентів-магістрантів 
педагогічного закладу.

Мишин С.В. Самосовершенствование как 
направление профессионального обра-
зования студентов-магистрантов физиче-
ского воспитания. Определена актуальность 
направленности профессиональной подго-
товки будущего специалиста на творческое, 
профессиональное самосовершенствование 
личности. Проанализировано понятие «са-
мосовершенствования» в философской и 
психолого-педагогической литературе. Конкре-
тизировано содержание понятия «профессио-
нальное самосовершенствование» студентов-
магистрантов. Рассмотрены сущностные 
составляющие профессионального самосовер-
шенствования студентов-магистрантов и основ-
ные формы их реализации. Представлены 
критерии и показатели профессионального са-
мосовершенствования студентов-магистрантов 
педагогического заведения.

Mishin S.V. Self-improvement as 
direction of professional education of 
the students of the masters of physical 
education. Determined the relevance of 
the focus of professional training of future 
specialists for creative, professional self-
actualization of personality. Analyzed 
the concept of “self-improvement” 
in philosophical and psychology-
pedagogical literature. Specified the 
content of the notion of “professional self-
improvement” students-undergraduates. 
Considered essential components of 
professional self-perfection of students-
undergraduates and the main forms of 
their implementation. Provides criteria 
and indicators of professional self-
perfection of students-graduates of 
pedagogical institutions.
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Вступ. 1

У сучасному соціокультурному просторі особливої 
уваги набуває проблема виховання активного громадя-
нина, відповідальної, творчої особистості, здатної до 
постійного самовиховання, саморозвитку, самовдоско-
налення, спроможної реалізувати свій потенціал на ко-
ристь суспільству [4; 7]. На розв’язання цього завдання 
спрямовані Закон України „Про вищу освіту” (2002), 
Програма щодо реалізації положень Болонської декла-
рації в системі вищої освіти і науки України (2004), 
Концепція національного виховання (1996), Концепція 
громадянського виховання особистості (2000). 

В Україні існують передумови для оновлення зміс-
ту і технологій виховання, в процесі якого відбуваєть-
ся становлення особистості, її залучення до створеної 
людством системи цінностей. Одним із важливих 
шляхів вирішення названої проблеми виступає онов-
лення традиційних методів та форм професійної під-
готовки студентів – тієї соціальної категорії та вікової 
групи, у якої внаслідок її психологічних та соціальних 
особливостей найбільш активно виявляється потреба 
у самоствердженні, самореалізації, але яка не завжди 
цілеспрямовано здійснює ці процеси.   

Однією з актуальних проблем сьогодення є підне-
сення ролі вищої педагогічної освіти як одного із визна-
чальних чинників прискорення соціального розвитку 
суспільства. Головною метою системи вищої педагогіч-
ної освіти є професійна підготовка вчителів та магістрів 
високої кваліфікації згідно з соціальним замовленням. 

Педагогічна підготовка здобувача ступеня магістра 
фізичного виховання є досить важливою, адже згід-
но із загальноєвропейським Болонським процесом у 
нього виникає можливість практичної роботи не лише 
менеджером чи науковцем, а й викладачем вищої шко-
ли. Підготовка магістрів у вищих навчальних закладах 
України до викладацької діяльності зумовлює низку 
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актуальних педагогічних завдань, які потребують на-
укового обґрунтування. 

В останні роки переглядається система педаго-
гічної освіти в Україні, яка здебільшого була спрямо-
вана на оволодіння знаннями і вміннями з окремих 
спеціальних дисциплін і не завжди забезпечувала 
професійну підготовленість до цілісного гуманно-
демократичного виховання учнів і творчого професій-
ного  самовдосконалення власної особистості. 

З метою розв’язання проблеми професійного са-
мовдосконалення студентів ученими було розроблено 
фундаментальні науково-теоретичні та методичні за-
сади професійної підготовки майбутнього вчителя (О. 
Абдуліна, В. Бондар, Ф. Гоноболін, Н. Дем’яненко, 
М. Євтух, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, В. Семичен-
ко, В. Хомич та ін.). Дослідження окремих аспектів 
готовності до професійно-педагогічного самовдоско-
налення та шляхів її формування перебувало в центрі 
уваги низки дослідників (Т. Тихонова, Т. Степанова, 
М.Костенко, П. Харченко). 

Проблема дослідження зумовлена суперечностя-
ми між практикою і теорією викладацької діяльності 
у вищих навчальних закладах. Суттєво змінюються 
функції магістра-викладача, важливим стає не тіль-
ки впровадження інноваційних технологій навчання, 
а й наявність творчого вміння розв’язувати проблеми 
управління самоосвітою студентів, досягнення поро-
зуміння з ними, забезпечення високої ефективності 
навчання. За нинішніх умов зростання вагомості ма-
гістрів, постає завдання удосконалення і підвищення 
якості їхньої педагогічної підготовки, а тому виникає 
потреба цілеспрямованого, усвідомленого підходу до 
формування стратегії такої підготовки у вищій школі. 
Відтак, актуальним є вивчення особливостей само-
вдосконалення студентів-магістрантів фізичного ви-
ховання у навчально-виховному процесі вищого педа-
гогічного навчального закладу. 



76

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Робота виконана у відповідності до плану НДР ка-
федри педагогіки Кіровоградського державного педа-
гогічного університету імені Володимира Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета полягала у визначенні сутнісних складових 

поняття «професійне самовдосконалення».
В дослідженні використано такі методи: аналіз і 

узагальнення філософської, психолого-педагогічної 
літератури; навчально-методичних праць щодо вдо-
сконалення змісту, форм і методів професійної підго-
товки майбутніх магістрів фізичного виховання. 

Результати дослідження.
Формування особистості передбачає три основні 

компоненти: вплив соціального середовища; цілеспря-
мований виховний вплив суспільства на особистість 
через соціальні інститути; виховання та свідомий, 
цілеспрямований вплив людини самої на себе, тоб-
то самовиховання [1]. Перші два компоненти мають 
об'єктивний характер, третій – суб'єктивний, оскільки 
містить процеси, що відбуваються у свідомості лю-
дини: осмислення, оцінку, відбір тих позитивних зо-
внішніх впливів, які складають основу її переконань, 
ідеалів, життєвих цілей, мотивів діяльності, звичок. 
Проте, як зазначає C.B. Ковальов [3, с. 4], ці процеси 
лише тоді можуть називатись самовихованням, коли 
являють собою свідомі дії особистості, спрямовані на 
самовдосконалення, тобто дії, в яких людина постає 
активним суб'єктом самоосвіти, морального, трудово-
го, фізичного, естетичного саморозвитку.  

Самовдосконалення – вищий рівень розвитку готов-
ності до самовиховання. У дослідженні Донцова І.А. 
особисте вдосконалення виступає, в першу чергу, як ви-
явлення творчо перетворювального ставлення людини 
до самої себе. Воно, власне, є способом творчої взаємо-
дії людини, культивування нею самої себе через активну 
участь в основних сферах соціального життя [2, с.53].

Поняття “самовдосконалення” як філософська ка-
тегорія відображає процес діалектичного переходу від 
одного рівня розвитку до іншого, взаємоперетворення 
протилежних і разом із тим взаємопов’язаних його 
аспектів. Цей термін означає виникнення нового на 
основі постійної мінливості структур і систем матері-
ального світу [5; 6]. 

Специфічне гносеологічне тлумачення понят-
тя “професійне самовдосконалення” полягає в тому, 
що воно дає можливість повніше розкрити механізм 
утворення нових якостей особистості, зокрема профе-
сійних, у їх генетичному зв’язку з попередніми осо-
бистісними станами: студента, вчителя-початківця, 
фахівця, як результат руху між минулим і майбутнім, 
ідеальним і реальним, буттям і небуттям [8].

Тривалий час вважалося, що виховання особистості 
майбутнього вчителя (викладача) в процесі його профе-
сійного навчання забезпечується засвоєнням системи 
педагогічних знань. І чим більшою була інформаційна 
насиченість такого навчання, тим кращою здавалася 
підготовка вчителя [9]. Сучасними вищими навчальни-
ми педагогічними закладами накопичено певний пози-
тивний досвід як традиційних (дискусійних, клубних, 
творчих) так і інноваційних (інтерактивних, рефлек-
сивних, проектних) форм аудиторної та позааудиторної 
навчально-виховної роботи. Разом з тим, вона не за-
вжди здійснюється системно і недостатньо стимулює 

розвиток самовиховної активності студентів, особливо 
у напрямі формування готовності до особистісного та 
професійного самовдосконалення.

У цілому, ми визначаємо професійно-педагогічне 
самовдосконалення як процес і результат творчого, 
цілеспрямованого, самостійного, самодетерміновано-
го руху студента-магістранта фізичного виховання до 
вершин особистісного і професійного розвитку, що до-
сягається завдяки самоосвіті, самовихованню, самоак-
туалізації й самоменеджменту майбутнього педагога та 
забезпечує його творчу самореалізацію в професії. 

Професійне самовдосконалення майбутніх фахів-
ців у науково-методичній літературі розглядалося в 
контексті вирішення проблеми розвитку особистос-
ті щодо реалізації завдань професійної діяльності  
(Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв,  
Л.С. Рубінштейн, Б.М. Теплов).

Майбутній фахівець в процесі навчання само-
вдосконалюється. Професійне самовдосконалення, як 
важливий напрям професійної освіти майбутнього ма-
гістра вищого навчального закладу, впливає на ефек-
тивність навчально-виховної роботи в цілому, сприяє 
розвитку дидактичного мислення магістра, його уяві 
і інтуїції, здатності до швидкої орієнтації в реальних 
освітньо-виховних системах, вмінню передбачати і 
ефективно діяти в різних ситуаціях, які виникають у 
процесі навчання і виховання, а також формуванню у 
студентів освіченості і творчого мислення, педагогіч-
ної свідомості. Разом з тим, усвідомлення цього спри-
яє удосконаленню педагогічних знань, формуванню 
громадянської позиції, морального ставлення до на-
вколишнього світу.

Дослідження окремих аспектів готовності до 
професійно-педагогічного самовдосконалення та шля-
хів її формування перебувало в центрі уваги багатьох 
дослідників (Т. Тихонова, Т. Степанова, М. Костенко, 
П. Харченко), до самоосвіти (Ю. Калугін, О. Малихін, 
І. Наумченко), самовиховання (С. Єлканов, О. Кучеря-
вий, Л. Рувінський), самоактуалізації та самореаліза-
ції (Є. Бакшеєва, Г. Балл, Ю., В. Калошин, М. Лазарєв, 
Н. Сегеда), мотивації професійного самовдосконален-
ня педагога (Б. Кондратюк, О. Борденюк).

В наукових дослідженнях підкреслюється діалек-
тична єдність особистісного та професійного аспектів 
самовдосконалення (І. Донцов, В. Лозовий, В. Тертич-
на та ін.), обґрунтовується зв'язок самовдосконалення 
з творчістю, суб’єктивністю, самореалізацією людини  
(М. Бердяєв, В. Губін, А. Маслоу, В. Соловйов, С. Франк, 
Е. Фром та ін.), виявляється співвідношення об’єктивного 
і суб’єктивного, виховання й самовиховання, освіти й 
самоосвіти, а також педагогічного керівництва остан-
німи (А. Айзенберг, Л. Буєва, Г.Глезерман, А. Громцева,  
І. Донцов, С. Єлканов, С. Ковальов, О. Кочетов, О. Ма-
лихін, Л. Рувінський, Г. Сериков, В. Шпак та ін).

Свої дослідження приділили проблемі професій-
ного самовдосконалення: майбутніх учителів музики 
І.Ю. Скляренко, юристів – О.А. Бессараба, економіс-
тів – Н.Г. Кошелева, лікарів – Л.В. Дудікова, офіцерів 
– О.В. Діденко. 

Розглянемо сутнісні складові професійного само-
вдосконалення студента, що відображають специфіку 
основних форм його реалізації та вказують на харак-
тер самоактивності особи:
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самоосвіта, що спрямовується на оновлення і погли-• 
блення наявних у спеціаліста знань з метою досяг-
нення бажаного рівня професійної компетентності;
самовиховання, що забезпечує систематичне фор-• 
мування й розвиток позитивних і усунення негатив-
них професійно значущих рис і якостей;
самоактуалізація, в ході якої досягається актуаліза-• 
ція і мобілізація в окремий період часу власних сут-
нісних сил і потенцій педагога.
самоменеджмент, як технологія оптимального ви-• 
користання часу та цілеспрямованого регулювання 
дій і поведінки студента відповідно до поставлених 
задач і обраних пріоритетів. 

Професійно-педагогічне самовдосконалення роз-
гортається в таких етапах, як діагностування, ціле-
покладання, планування, виконання, контроль і ко-
рекція. Поняття  самовдосконалення слід розглядати 
і в широкому розумінні цього терміну, виділяючи у 
ньому соціально-культурний, професійно-духовний і 
особистісно розвивальний аспекти.

Для визначення рівнів професійного самовдоско-
налення студентів нами проаналізовано його критерії 
і показники. Аналіз різних підходів до цієї проблеми, 
реалізованих у працях С.Л.Лобанова, О.М.Латишева, 
В.Я.Слєпова, Я.М.Мусіна, В.І.Мечнікова, дозволяє 
виділити критерії та основні показники професійного 
самовдосконалення студентів педагогічного закладу:
1. Змістовно-мотиваційний, що відображає мету і 

зміст професійного самовдосконалення і ступінь 
його відповідності вимогам професійної діяльності. 
Основними показниками професійного самовдоско-
налення відповідно вказаного критерію є: наявність 
знань про сутність і особливості професійного са-
мовдосконалення; прояв потреби у виробленні по-
зитивних та усуненні негативних властивостей, 
важливих для майбутньої професії.

2. Організаційно-діяльнісний, що містить організацію 
самовиховання, його планування, цілеспрямованість, 
емоційно-вольову насиченість. Основними показни-

ками професійного самовдосконалення відповідно 
зазначеного критерію є: вміння організовувати 
професійне самовиховання та самоосвіту; наявність 
самокритичності в оцінці своєї поведінки, вчинків 
та результатів навчально-виховної діяльності; актив-
на та планомірна робота над собою згідно з метою 
професійного самовдосконалення.

3. Психотехнічний, що відображає рівень володіння 
прийомами і методами самовиховання і професійного 
самовдосконалення. Основними показниками 
професійного самовдосконалення відповідно вка-
заного критерію є: самостійність вибору засобів, 
прийомів та основних напрямків професійного са-
мовдосконалення; прояв активності у пошуку нових 
способів вирішення завдань професійного самовдо-
сконалення; коригування роботи над собою.
Висновки.
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літе-

ратури показав, що попри всю варіативність і багато-
гранність висвітлення вченими проблеми підготов-
ки майбутніх педагогів до різних форм професійної 
самоактивності невизначеними є питання сутності 
професійно-педагогічного самовдосконалення. 

Наукового вирішення потребують існуючі в педа-
гогічній теорії і практиці суперечності між соціальним 
запитом на педагога здатного до неперервного про-
фесійного самовдосконалення та недостатнім рівнем 
її сформованості у випускників педагогічних ВНЗ; 
визнанням особистісної детермінованості професій-
ного самовдосконалення педагога та невизначеністю 
змісту й структури його готовності до самовдоско-
налення; усвідомленням викладачами необхідності 
у формуванні готовності студентів до самовдоскона-
лення на особистісно зорієнтованій та інтегративній 
основі й нерозробленістю відповідних організаційно-
методичних засад її формування.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
вчення рівня професійного самовдосконалення май-
бутніх магістрів фізичного виховання педагогічного 
вищого навчального закладу.
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