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Психологiчна детермiнацiя професiйного
самовдосконалення майбутнього вчителя
Iсаєва Д. Ю.
Анотацiя. У статтi здiйснено аналiз професiйного самовдосконалення
як одного iз базових чинникiв особистiсного зростання майбутнього
вчителя. Розглянуто рiзнi пiдходи науковцiв щодо визначення сутностi
професiйного самовдосконалення як особистiсно цiнної i професiйно
важливої якостi особистостi i представлено основнi характеристики
означеного феномена. Встановлено, що психологiчною основою
професiйного самовдосконалення виступає професiйна самосвiдомiсть,
яка сприяє розвитку майбутнього вчителя як суб’єкта професiйного
самовдосконалення. Визначено основнi психологiчнi детермiнанти
процесу професiйного самовдосконалення особистостi та представлена
їх характеристика.
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Постановка проблеми. У контекстi прiоритетiв реформування
освiтньої сфери перед вiтчизняною вищою школою постало завдання
пiдготовки педагогiв нового типу, фахiвцiв здатних до створення
iнтелектуального, духовного потенцiалу нацiї. Одним iз магiстральних
шляхiв формування майбутнього педагога вбачається в урахуваннi
особистiсних чинникiв, зокрема внутрiшньої активностi студента,
спрямованої на саморозвиток на етапi професiйного становлення в
умовах вищої педагогiчної школи. Досягнення ефективних результатiв у
майбутнiй педагогiчнiй дiяльностi, потребує вiд вчителя сформованостi
внутрiшнього стрижня, на основi якого будується процес професiйного i
особистiсного «становлення себе». Для того, щоб бути готовим щоденно
пiдтримувати i доводити власнi конкурентнi переваги, вчитель потребує
постiйного професiйного й особистiсного самовдосконалення.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй.
Проблема професiйного самовдосконалення була предметом
дослiдження науковцiв у рiзних аспектах: самовиховання
студентської молодi, психологiчнi проблеми розвитку особистостi,
спiввiдношення самооцiнки з рiвнем домагань i професiйних намiрiв,
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готовнiстi студентiв до самоосвiти, професiйного становлення
вчителя [1, 2, 4, 6–8]. Проте, проблема психологiчної детермiнацiї
професiйного самовдосконалення майбутнього вчителя залишається
недостатньо з’ясованою i потребує подальшого дослiдження.
Мета статтi — розкрити сутнiсть поняття «професiйне
самовдосконалення», визначити основнi психологiчнi механiзми
його функцiонування та здiйснити їх характеристику.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Вирiшення
означеної проблеми потребує з’ясування сутностi поняття «професiйне
самовдосконалення». Аналiз представлених наукових поглядiв
свiдчить про наявнiсть варiативностi пiдходiв до сутностi даної
дефiнiцiї, якi базуються на основi сутностi самовдосконалення.
Аналiз запропонованих у науковiй лiтературi визначень поняття
«самовдосконалення» дає пiдстави розглядати його як: систематичну,
послiдовну роботу особистостi з удосконалення своїх позитивних й
усунення негативних якостей; внутрiшню самоорганiзацiю всього
життя, оптимальну самореалiзацiю всiх своїх сил i здiбностей;
роботу над собою, яка прискорює процес формування особистiсних
якостей; досягнення особистiстю досконалостi шляхом розвитку
фiзичних, моральних, розумових та iнших якостей; спрямованiсть на
повну реалiзацiю себе як iдеальної особистостi i передбачає активну
самостiйну роботу iз самовиховання, самоосвiти та самонавчання [5, с. 7–
14; с. 58–59].
Вiдповiдно до поглядiв науковцiв щодо сутностi самовдосконалення
у наукових наробках ряду дослiдникiв (О. А. Iгнатюк [2],
Л. О. Сущенко [6], Т. В. Шестакова [11] та iн.) розкривається сутнiсть
професiйного самовдосконалення. Так, О. А. Iгнатюк професiйне
самовдосконалення трактує як важливий компонент пiдготовки
фахiвцiв, результат свiдомої взаємодiї майбутнього спецiалiста з
конкретним соцiальним середовищем, пiд час якої вiн реалiзує потребу
розвитку професiйно важливих якостей, знань i вмiнь, що сприятимуть
досягненню успiху у професiйнiй дiяльностi [2, c. 16]. З точки зору
Л. О. Сущенко, професiйне самовдосконалення — це внутрiшнiй процес
якiсних самозмiн, який вiдбувається за рахунок усвiдомлення
необхiдностi
самовдосконалення,
самоаналiзу,
мотивованого
цiлеспрямованого й чiтко органiзованого саморуху до iдеалу [6, c. 6].
Згiдно позицiї Т. В. Шестакової професiйне самовдосконалення являє
собою процес i результат творчого цiлеспрямованого самостiйного
руху особи до вершин особистiсного i професiйного розвитку, що
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здiйснюється завдяки самоосвiтi, самовихованню, самоактуалiзацiї та
забезпечує її творчу самореалiзацiю у професiї [11, c. 11].
Отже, виходячи з вище викладеного можемо стверджувати, що
професiйне самовдосконалення — це свiдомий динамiчний неперервний
процес розгортання особистiсно-професiйного потенцiалу, заснованого
на внутрiшнiй потребi в удосконаленнi iнтелектуальних i практичних
умiнь i навичок, досвiду творчої дiяльностi, особистiсних i професiйно
значущих якостей вчителя задля пiдвищення особистiсно-професiйного
зростання.
Професiйне самовдосконалення потребує розгляду в межах категорiї
професiйної самосвiдомостi. У психолого-педагогiчнiй лiтературi (див.,
наприклад, О. Мешко [4]) професiйна самосвiдомiсть розглядається
як здатнiсть особистостi зiставляти «образ Я» з вимогами професiї
до iндивiдуально-психологiчних особливостей. Як складне особистiсне
утворення професiйна самосвiдомiсть характеризується усвiдомленням
особистiстю: себе в якостi суб’єкта майбутньої професiйної дiяльностi;
системи провiдних цiнностей професiї на рiвнi особистiсних цiнностей;
процесуальної сторони професiйної дiяльностi та необхiдностi
позитивного ставлення до оволодiння професiєю. Спiввiдношення цих
факторiв свiдчить про професiйну придатнiсть i визначає ефективнiсть
професiйного самовдосконалення майбутнього вчителя.
Здiйснення професiйного самовдосконалення потребує визначення
детермiнант його ефективного функцiонування, базовими серед яких
виступають такi психологiчнi механiзми: самопiзнання, самоаналiз,
самооцiнка, саморегуляцiя.
Розглядаючи професiйну самосвiдомiсть як усвiдомлення студентом
властивостей i особливостей власного Я, якi значимi для процесу
оволодiння професiєю i в подальшому в професiйнiй дiяльностi,
процес професiйного самовдосконалення майбутнього фахiвця можна
розглядати як шлях вiд «Я — професiйно реальне» до «Я — професiйно
iдеальне». Щоб вiрно визначити «Я — професiйно iдеальне» (яким
я хочу стати в майбутньому), треба знати власне «Я — професiйно
реальне» (який я є сьогоднi).
Тож професiйне самовдосконалення пов’язано перш за все з
процесами самопiзнання, через якi здiйснюється цiлеспрямоване
отримання iнформацiї про розвиток власної особистостi. У психологiї
поняття «самопiзнання» визначається як складний психiчний процес,
сутнiсть якого полягає у сприйняттi особистiстю численних образiв
самої себе в рiзних ситуацiях, дiяльностi i поведiнки, в усiх формах
взаємодiї з iншими людьми i поєднаннi цих образiв в єдине цiлiсне
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утворення — уявлення, а потiм у поняття свого «Я» як суб’єкта,
що вiдрiзняється вiд iнших суб’єктiв. З точки зору Л. Хоружої
самопiзнання — це «. . . основа саморозвитку, самоконтролю, i цiлiсне
адекватне поняття про власне Я, саморегуляцiї особистостi, що мiстить
оцiнку особистостi самої себе, шкалу значимих цiнностей» [9, с. 151].
Але, самопiзнання, вiдбиваючи реальне буття особистостi, робить
це не дзеркально, тому уявлення людини про саму себе завжди
буде мати суб’єктивний характер. Запобiгти цього недолiку дозволяє
механiзм самоаналiзу. I. I. Чеснокова зазначає, що «самоаналiз виникає
як реакцiя на незадоволення людини власними психологiчними
особливостями, поведiнкою, результатами дiяльностi i спрямований на
усвiдомлення i усунення невiдповiдностi мiж тим чого вона бажає, й
тим, що вона може, а також мiж тим, чого вона хоче й тим, що вiд неї
вимагають [10, с. 70].
У дослiдженнях С. Л. Рубiнштейна, I. I. Чеснокової [5, 10] та
iнших науковцiв утверджується думка про спiвпорядкованiсть
процесiв самопiзнання i самоаналiзу. Так у концепцiї I. I. Чеснокової
самопiзнання визначається як складний багаторiвневий процес
iндивiдуалiзовано розгорнутий у часi, а самоаналiз розглядається
як один з прийомiв самопiзнання, результат застосування якого
«вiдбувається подiбно внутрiшньому обговоренню з самим собою» своєї
особистостi, її цiнностей [10, с. 98]. Самоаналiз, який базується на
спiвставленнi результатiв дiяльностi з цiлями, розвиває у суб’єкта
аналiтичне мислення, яке дає змогу розкрити причинно-наслiдковi
зв’язки своїх успiхiв i невдач, критично оцiнити факти, спiввiднести їх
з певними цiнностями, що дозволяє йому подивитися на себе «iншими
очима» i забезпечує внесення коректив у процес самовдосконалення.
Вiд глибини самоаналiзу залежить самооцiнка, пiд якою
С. Л. Рубiнштейн розумiє стрижневе утворення особистостi, яке
будується на оцiнках iндивiда iншими i його оцiнювання цих
iнших [5, c. 56–58]. З точки зору I. I. Чеснокової самооцiнка — «особливе
утворення в структурi усвiдомлення себе, яке виконує функцiї оцiнки
можливостей iндивiда i зiставлення їх з вимогами ситуацiї поведiнки,
на основi чого вiдбувається її регуляцiя [10, с. 100]. Самооцiнка
формується пiд впливом рiзних чинникiв: порiвняння образу реального
«Я» з уявленням про те, якою б людина хотiла бути, привласнення
людиною тих оцiнок, якi вона отримує вiд iнших людей, реальна або
уявна успiшнiсть дiй людини. Тому вона може бути як адекватною, так
i неадекватною (завищеною, або заниженою). Завищена самооцiнка
знижує потребу людини у самовдосконаленнi, а занижена — викликає
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розгубленiсть, невпевненiсть у собi. Адекватна самооцiнка змiцнює
впевненiсть у власних силах; за допомогою адекватної самооцiнки
координуються внутрiшнi психiчнi резерви особистостi, спрямованi на
усунення у самосвiдомостi протирiччя мiж Я-реальне i Я-iдеальне, що
значною мiрою забезпечує подальше її самовдосконалення.
Ядро самооцiнки становлять прийнятi суб’єктом цiнностi, якi
визначають специфiку її функцiонування як механiзму саморегуляцiї. У
психологiї саморегуляцiя визначається як «свiдома активнiсть iндивiда,
спрямована на приведення внутрiшнiх резервiв у вiдповiднiсть з
умовами зовнiшнього середовища, як здатнiсть iндивiда самостiйно
забезпечувати адекватнiсть власних дiй i вчинкiв прийнятим
програмам, вимогам певних принципiв, норм, правил, якi виступають
в процесi саморегулювання в якостi еталонiв, цiннiсних орiєнтацiй,
вимогам дiяльностi [1, с. 18]. Саморегуляцiя характеризується
специфiчною активнiстю, спрямованiстю на спiввiднесення поведiнки
особистостi з вимогами ситуацiї, очiкування iнших людей, на
актуалiзацiю психiчних процесiв вiдповiдно до ситуацiї спiлкування,
мiжособистiсної взаємодiї. Обов’язковою рисою саморегулювання
є постiйне внутрiшнє оцiнювання протiкання акту поведiнки, яке
спiввiдноситься з прямим або передбачуваним його оцiнюванням
iншими людьми.
Коригування компонентiв поведiнки в саморегулюваннi виконує
механiзм самоконтролю, який здiйснюється через оцiнку суб’єктом
власних дiй на основi особистiсно значимих мотивiв i установок на
основi зiставлення, аналiзу i корекцiї мiж цiлями, засобами i наслiдками
дiй [3, с. 112].
Внесення коректив у власну поведiнку, дiяльнiсть, стабiлiзувати їх
у потрiбному напрямi й цим самим робити свою особистiсть об’єктом
самовдосконалення, потребує самопроектування. Самопроектування —
процесс визначення свого уявного «Я — iдеальне» на певному промiжку
часу. Це своєрiдна психологiчна самоорiєнтацiя, яка потребує умiння
дiагностувати ситуацiю i здатнiсть розробляти на цiй основi безлiч
можливих рiшень та передбачати ефективнiсть їх результатiв.
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Пiдсумовуючи
зазначимо, що самовдосконалення — це процес пiзнання себе як
суб’єкта дiяльностi, побудова та корекцiя образу «Я», наповнення
змiстом самосвiдомостi особистостi, результатом чого виступає
динамiка змiн в контекстi формування образу Я, тобто усвiдомлення
та осмислення суб’єктом власних змiн з позицiї самого себе, свого
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мiсця в сучасному свiтi та своєї життєвої програми i визначення
цiнностей цих змiн для себе, що сприяє самовдосконаленню. Отже,
особистiсне самовдосконалення створює можливостi проаналiзувати
образ Я-концепцiї i таким чином зумовлює до повного виявлення,
розвитку та реалiзацiї особистiстю своїх позитивних якостей та
обумовлює зростання значення самовдосконалення.
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Исаева Д. Ю.
Психологическая
детерминация
профессионального
самоусовершенствования будущего учителя
Аннотация. В статье осуществлен анализ профессионального
самоусовершенствования как одного из базових факторов личностного
роста будущого учителя. Рассмотрены различные подходы ученых к
определению сущности профессионального самоусовершенствования
как личностно ценного и профессионально важного качества личности
и представлены основные характеристики выделенного феномена.
Установлено, что психологической основой профессионального
самоусовершенствования выступает профессиональное самосознание,
которое содействует развитию будущего учителя как субъекта
профессионального самоусовершенствования. Определены основные
психологические
детерминанты
процесса
профессионального
самоусовершенствования личности и представлена их характеристика.
Ключевые слова: самоусовершенствование, профессиональное
самоусовершенствование, самопознание, самоанализ,
самооценка, саморегуляция, самопроектирование.
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Isayeva D. Yu.
Psychological determination of professional self-improvement of
a future teacher
Abstract. This article analyses professional self-improvement as one of the
basic factors of personal growth of a future teacher. The different scientists’
approaches to defining the essence of professional self-improvement as a
personally valuable and professionally important quality of a personality
was considered presenting the main characteristics of this phenomenon. It
was established that psychological basis of professional self-improvement
is professional self-awareness, which contributes to the development of a
future teacher as a subject of professional self-improvement. The main
psychological determinants of the process of professional self-improvement
of a personality and its characteristics were found and presented.
Keywords: self-improvement, professional self-improvement,
self-knowledge, self-examination, auto-evaluation, self-control,
self-projection.
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