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Вступ. На сучасному е тапі розвитку нашого суспільс т ва об’єк тивно 

зрос таю ть вимоги до професіоналізму викладачів спеціальних дисциплін 

професійно- технічних навчальних закладів, які маю ть бути го товими до 

пос тійного оновлення педагогічних і ме тодичних знань, освоєння нових 

інформаційних джерел с тосовно розвитку як загальної, так ы професійної 

куль тури, опера тивно реагува ти на зміни в професійно-педагогічній галузі. Ці 

вимоги маю ть забезпечити особис тісний професійний розвит ок фахівця. 



Розвитку по тенціалу особис тос ті присвя тили свої праці ві тчизняні і 

зарубіжні вчені Г. Балл, С. Маралов, А. Маслоу, В. Межуєв, В. Рибалка, 

С. Рубенш тейн та ін.; формування і розвиток особис тос ті педагога в сис темі 

неперервної педагогічної осві ти вивчали С. Архангельський, С. Гончаренко, 

І. Зимня, І. Зязюн, С. Коновець, В. Кремень, В. Кудіна, Н. Кузьміна, М. Левіна, 

Н. Ничкало, О. Пєхот а, О. О тич, С. Сисоєва, С. Слас тьонін, Т. Шамова та ін. 

Однак, особис тісному розвитку викладачів спеціальних дисциплін була 

приділена недос та т ня увага. 

Формулювання мети статті. Ме тою ст а т т і є визначення он тологічних 

харак терис тик базових поня ть розвит ку професійної куль тури викладачів 

спеціальних дисциплін професійно- технічних навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу статті. Проблема особис тісного розвитку 

педагога вважає т ься однією з ва ж ливих у психолого-педагогічної науці і 

прак тиці. Перш ніж аналізува ти ст ан розви тку професійної куль тури 

викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю, розглянемо теоре тичні 

підходи до обґрунтування поня ть «розвиток», «розвит ок особис тос ті», 

«професійний розвит ок», «саморозвит ок». У тлумачному словнику української 

мови слово «поня т т я» пояснює ться як думка, що віддзеркалює в узагальненій 

формі предме ти т а явища дійсност і, зв’язки між ознаками, якос тями, 

влас тивос ті цих предме тів та явищ [1, с. 1426]. 

Дослідження наукових джерел виявило, що «розвиток» розглядає ться як 

фундамен тальна кат егорія психології, яка широко використ овує ться в різних її 

сферах; природно здійснюваний процес кількісних і якісних змін у ма терії, 

свідомос ті, суспільстві; об’єк тивно існуючий фак тор; цінніс тю [2, с. 60]. 

С. Рубінш тейн розглядав розвиток, як «складний і тривалий процес 

формування особливості, як набування індивідом соціальної якос ті в 

спілкуванні і спільній діяльнос ті з іншими людьми» [3, с. 13]. Російський 

дослідник І. Харламов у розвитку особис тос ті вбачає взаємопов’язаний процес 

кількісних і якісних змін, що відбувают ься в удосконаленні її пізнавальної і 

творчої діяльності, збагаченні сві тогляду, моральнос ті, поглядів і переконань 



[4, с. 62-63]. Понят т я «розви ток», с тверджував В. Межуєв, може бут и 

зас тосоване лише по відношенню до людини: «Розви ток не є то то жне будь-

яким змінам живих або неживих тіл, речей і організмів…, так як об’єк т, що 

змінює ться, є пасивним об’єк том змін, а не суб’єк том» [5, с. 51]. Так, саме 

жи т тя людини безпосередньо пов’язане з її розвитком. В енциклопедії осві ти 

зазначено, що «розвиток людини – це зміни послідовні, пов’язані з певними 

е тапами її жи т т євого шляху, зміни прогресивні, тоб то такі, що 

харак теризують її рух від нижчих до вищих рівнів жи т тєдіяльнос ті, її 

с трук тура і функціональне вдосконалення…» [6, с. 786]. 

Розвиток особистості з позиції педагогічної науки академік 

С. Гончаренко розглядає, як «процес її формування про тягом всіх вікових 

періодів жи т тя, ме тою якого є оволодіння особис тіс т ю загальнолюдською 

куль турою та привласнення куль тури шляхом індивідуальної ін терпре тації т а 

оцінки» [7, с. 283]. Завдання розви т ку, як вважає українська дослідниця 

О. О тич, полягає в тому, щоб людина навчилася адеква тно розв’язува т и 

кожну кризу, тоді в неї сформуються можливос ті підій ти до нас тупної с тадії 

розвитку більш адаптивною і зрілою особис тіс тю [8, с. 289] 

Незважаючи на те, що розви ток і формування є різними явищами, однак 

процес розвитку є неможливий без формування, оскільки розвива тися 

(змінюва тися) можу ть тільки ті, які вже маю ть існуюче с тановлення. У 

психології виявлено, що всі попередні фази розви тку особис тос ті пов’язані з 

сучасними, при цьому попередні не зникають, а перебудовуються і входя ть в 

склад нових. Вона виокремила такі види здібнос тей особис тос ті до розви тку: 

здібніс ть утримувати і зберіга ти все пози тивне і акумулюва ти резуль та т и 

розвитку; здібніс т ь ак тивізува ти по тенційний зміс т  своєї свідомос ті; 

здібніс ть с творювати дещо нове у світ і, собі, розширюючи при цьому сферу 

по тенційного [9, с. 23]. Психічному розвитку особис тос ті влас тива відповідна 

варіа тивніс ть і мобільніс ть. Тоб то, процес розвитку можна розумі ти як вищу 

форму її динаміки і накопичення нових можливос тей у мотиваційно-по требній 

і пізнавальній сфері особис тос ті викладача. 



У психолого-педагогічній науці виділяє ться професійний розвиток. 

Професійний розвиток особис тос т і в осві тній галузі досліджували 

О. Абдуліна, С. Белозерцев, А. Маркова, А. Міщенко, В. Слас тьонін та ін. 

Процес професійного розви тку Л. Мітіна розглядає через оцінку с т ану 

мо тиваційної  і операційної сфер професійної діяльнос ті. Вчена до основних 

компонентів мо тиваційної сфери включає такі: професійне покликання, 

наміри, по треби у професійній праці, професійні нахили, ме та професійної 

діяльності, професійні ус тановки, гот овніс ть до професійної діяльнос ті, 

професійні ін тереси, професійна спрямованіс ть, професійне мислення, 

професійна свідоміст ь [10]. Поня т тя «саморозвиток» на думку В. Слободчикова і Є. Ісаєва, – це 

фундамен тальна здібніс ть людини с тановитися і бути справжнім суб’єк том 

свого жи т тя, перетворюва ти свою жит тєдіяльніс ть в предме т прак тичного 

пере творення [2, с. 66]. На думку А. Маклакова, с тремління до саморозви тку 

не означає с тремління до якогось недосяжного ідеалу. Найбільш ва жливе 

с тремління особист ос ті – це домогтися конкре тної ме ти або відповідного 

соціального с та тусу [11, с. 486]. З позиції психоаналізу тенденція до 

індивідуального саморозвитку розуміє т ься як рух до свободи (К. Юнг) і рух до 

вдосконалення (А. Адольф). В гуманіс т ичній психології особис тісне зрос тання 

означає незалежніст ь особис тос ті, ст ремління до зрілос ті і психологічного 

здоров’я (К. Доджира); послідовному задоволенню більш високих по треб 

(А. Маслоу). У процесі дослідження психолого-педагогічних джерел було 

виявлено, що саморозвиток, як специфічний процес, є многоплановим і 

неоднозначним. В. Маралов с тверджує, що «доси т ь ва жко виділити 

послідовніс ть дій, які харак теризують саморозвиток» [2, с. 80]. Це обумовлено 

бага тьма причинами, однак самою важливою з них є існування різних форм 

саморозвитку. До основних форм саморозвитку вчений відноси ть: 

самос тверд ження, самовдосконалення, самоак туалізацію. 

Поня т тя «самос твердження» у психології розглядає ться як «специфічна 

діяльніс ть в рамках саморозвитку з виявлення і підтверд ження своїх 

відповідних якос тей особис тос ті, рис харак теру, способів поведінки і 



діяльності» [2, с. 82]. В основі даної діяльності лежи ть по треба людини у 

самос тверд женні, яка син тезує ться з первинних пот реб конкурентного 

існування серед інших особис тос тей т а проявляє ться у формі таких мо тивів: 

бути як всі; бути краще інших. Дані мо тиви тісно взаємопов’язані з мо тивами 

самовдосконалення, самоак туалізації. 

Самовдосконалення є найбільш адекватною формою саморозвитку, яке в 

першу чергу визначає с тремління бути кращим, с тремління до деякого ідеалу, 

набуває ті риси і якос ті, яких у с особис тос ті не було раніше. Тоб т о, 

самовдосконалення є процесом усвідомленого управління розвитком 

особис тос ті своїх якос тей і здібнос тей. Позитивним аспек том 

самовдосконалення є особис тісне зрост ання. Самовдосконалення особис тост і 

необхідне для того, щоб найбільш повно зреалізува ти себе в жи т ті, а через 

самореалізацію зрозумі ти і набути сенс жи т тя, яке характ ерне уже для більш 

високої форми саморозвитку – самоак т уалізації. За визначенням ав тора теорії 

самоак туалізації особис тос ті А. Маслоу, самоак туалізація – це уміння людини 

с та ти тим, ким вона здібна с та ти [12, с. 90].  

Важливими чинниками самоак туалізації особис тос ті А. Маслоу вважає 

т акі, як: фізичне, емоційне та ін телектуальне занурення у себе, визначення і 

подальше вивчення власних здібностей, визначення свого темпу та ри тму 

саморозвитку, вибір задачі, яку можна вирішити у конкретний час; оволодіння 

навичками, які можна зас тосовува т и в інших заходах, щоб точніше виявит и 

сферу своїх інтересів [12, с. 132]. Самоак туалізація особливос ті про тікає на 

відповідних с тадіях індивідуальності як пошук засобів і способів означи ти 

себе, як процес повного само прояву і викорис тання внутрішніх по тенційних 

можливос тей в ак туальному досвіді. Розглядаючи професійну 

самоак туалізацію вчена вважає, що вона є процесом пошуку індивідуального 

с тилю професійної діяльнос ті, визначення для себе професійних перспек тив, 

вс тановлення нових професійних цілей, с тремління до гармонійного розкри т тя  

свого творчого пот енціалу [13, с. 102]. О т же, саморозвиток є ва жливою 

складовою професійно-педагогічної діяльності, що визначає ться як процес 



якісної, цілеспрямованої свідомої зміни особис тісної сфери педагога, що 

забезпечує формування дослідницьких умінь, як елемен та професійної куль тури 

викладача [6, с. 802]. 

До с трук турних компонентів професійного розвитку В. Слас тьонін 

відніс такі: орієн т ація на особис тіс т ь вчителя, розвиток і реалізацію його 

творчого по тенціалу; фундамен талізація педагогічної осві ти як умова 

професійної гнучкос ті, мобільнос ті фахівця, його здібнос ті до професійного 

саморозвитку; сис т емно-цілісний підхід до особис тос ті вчит еля і процесу його 

с тановлення і розвит ку; необхідніс ть взаємозв’язку, координації різних е тапів 

професійного с тановлення педагога [14, с. 126]. 

Розвиток професійної куль тури викладача спеціальних дисциплін 

будівельного профілю буде ефек тивним тоді, якщо він буде неперервним. 

Основною ме тою т акого розвитку є орієн тація викладача на задоволення 

цілісної сис теми пізнавальних і духовних по треб, необхідних у його 

професійному зрост анні, яку забезпечує відповідне осві тнє середовище. 

Орієн тація куль тури на особис тісний розвиток особис тос ті викладача 

передбачає таку організацію, яка забезпечує проявлення таких основних 

влас тивос тей суб’єк та розви тку, як ак тивніс ть, усвідомленіс ть і свобода. В 

даному випадку ак тивніс ть вис тупає та проявляє ться у здібнос ті до 

внутрішньої де термінованої дії, яка вира жає ться у творчос ті, що спрямоване 

на оновлення діяльнос ті і носи ть усвідомлений харак тер. Усвідомлена 

ак тивніс ть з однієї с торони вимагає відобра ження зовнішнього сві ту, а з 

іншої – звернення до здібнос тей самопізнання суб’єк та: самоспос тереження, 

самоаналізу, самоконтролю в процесі професійної педагогічної діяльнос ті. 

Вищою формою розвитку особис тос т і, яка обумовлена високим рівнем 

самосвідомос ті педагога є свобода. Розуміння сутнос ті свободи заключає ться 

в тому, що свободу неможливо виріши ти и передбачити. Свобода вибору 

розвитку ґрунтуєт ься на особис тісній відповідальност і пере собою т а 

іншими. У прагненні свободи І. Філіпчук вбачає такий розвиток особис тос ті, 

який виховує в неї гідніс ть, самоповагу, рівноправніс ть у ст осунках з іншими, 



розвиток її індивідуальної свідомос т і, самос тійнос ті поглядів і думок [8, 

с. 320]. Свобода може предс тавля тися в різних формах: як свобода вибору 

особис тісного розвитку, як творча свобода, яка передбачає не тільки вибір 

зовні, а і с творення нових можливос тей для задоволення по треб 

самовираження особис тос ті педагога [15, с. 29]. 

У розвитку професійної куль тури викладача спеціальних дисциплін 

будівельного профілю маю ть значення поня т тя «пот енціал педагога», 

«професійний по тенціал педагога». По тенціал людини являє ться однією з її 

сутнісних якос т ей-влас тивос тей. По тенціал особис тос ті педагога 

розглядає ться як цілісний образ, який включає в себе цільовий і когні тивний 

компоненти. На думку Л. Макарової, по тенціал педагога розглядає ться як 

сукупніс ть можливостей особис тост і, спеціаліс та в галузі професійної 

діяльності, які можу ть бути мобілізовані у професійній діяльнос ті для 

досягнення пос тавленої ме ти [16, с. 61]. 

У своєму дослідженні О. Кісельова сис тема тизувала зміс т поня т тя 

«по тенціал педагога»: в особис тісний по тенціал включаю ться професійні 

знання, уміння, навички, мо тиви, творча спрямованіс т ь, морально-е тичні 

цінності (Т. Маслова); куль турно-виховний по тенціал (В. Косицин); творчий 

по тенціал, ін тегративні якос ті особис тос ті (Н. Дворцова); професійно-

педагогічний по тенціал педагога як один з показників професійної адап тації 

молодого фахівця (А. Тарбін); сукупніс ть можливої взаємодії творчих і 

професійних цінност ей (М. Си тнікова) [14, с. 168-169]. 

Професійний по тенціал педагога об’єднує в собі різнопланові і 

різнорівневі аспек т и професійно-педагогічної діяльнос ті викладача спеціальних 

дисциплін. О. Кісельова с тверд жує, що професійний по тенціал педагога и 

педагогічний по тенціал співвіднося ться як час тка і загальне: професійний 

по тенціал означає сукупніс ть якос тей, здібних бути ак тивними у професійній 

галузі, в той час коли професійний по тенціал є час тиною особис тісного 

по тенціалу і визначає можливос ті фахівця в педагогічній діяльнос ті з передачі 

соціального досвіду і надання допомоги у його засвоєнні [14, с. 171].  



О т же, професійний по тенціал педагога впливає на ефек тивніс ть 

професійно-педагогічної діяльнос ті викладачів спеціальних дисциплін, в процесі 

якої ак тивізуються такі особис тісні знання, уміння, якост і-влас тивос ті, які 

забезпечують єдніст ь процесів розвит ку, що впливає на резуль та тивніс ть цієї 

діяльності в цілому. 

На кожному е тапі розвитку професійна куль тура викладача спеціальних 

дисциплін будівельного профілю знаходи ться на певному рівні розвитку й 

ефек тивно функціонує лише в конкре тному часовому періоді зберігання 

професійної куль тури викладача на одному і тому ж [17, с. 112]. При переході 

від одного е тапу розвитку професійної куль тури викладачів спеціальних 

дисциплін до іншого ускладнюються по треби, змінюються мо тиви, жи т тєві 

позиції педагога, т ак як на кожному е тапі свого розвитку особис тіс т ь 

педагога сама вибудовує сис тему своїх по треб. Окрім того, на думку 

О. Кисельової, розвиток і реалізація професіонала-педагога забезпечує ться 

низкою об’єк тивних і суб’єк тивних факт орів. До об’єк тивних фак торів вчена 

відноси ть такі: державна полі тика у галузі осві ти, яка регулює соціальний 

заказ суспільс тва до педагога; організація професійного середовища з 

регламен тованим зміс том, який пред’являє ться до професійних якос тей 

фахівця; куль турно-осві тнє середовище, в якому педагог вис тупає і як 

споживач, і як діяч куль тури; безпосереднє с те ження, що забезпечує умови 

праці педагога; рівень розвитку особис тос ті на різних е тапах педагогічної 

діяльності. У ролі суб’єк тивних фак торів вис тупаю ть психологічні 

особливості дорослої людини; характ ер освоєння і розвитку професійної 

діяльності; індивідуальніс ть педагога [14, с. 256-257]. 

Так як резуль тат  професійно-педагогічної діяльност і викладача 

спеціальних дисциплін залежи ть як від наявнос ті особис тісних якос тей, так і 

від зовнішніх умов, велика увага надає ться саме організації професійного 

середовища, яка передбачає: включення педагога у діяльніс ть розвиваючого 

харак теру; с творення умов для дослідницького пошуку і т ворчос ті педагога; 

зас тосування різномані тних форм розвитку професійної свідомос ті; осві тнє 



інформаційне поповнення професійного середовища; забезпечення можливос ті 

передачі педагогічного і виробничого досвіду тощо [14, с. 257]. 

Висновок. Таким чином, для нашого дослідження є важливим здійснення 

аналізу сутнос тей таких базових поня ть, як «розвит ок», «професійний 

розвиток», «саморозвиток», «самовдосконалення», «самоак туалізація», 

«професійний по тенціал педагога», які складаю ть основу розвитку професійної 

куль тури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю професійно-

т ехнічних навчальних закладів. 
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