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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ 
ЯК ПРОБЛЕМА ПОРШНЯЛЬНОІ ПЕДАГОГІКИ 

АНОТАЦІЯ 

Наведено переконливі аргументи для кращого розуміння причин зростання 
інтересу до професійного розвитку вчителя через інтерпретацію самого поняття. 

ПроанШІізовано основні складові поняття з поСUІІаннями на різні інформаційні джерела з 
погляду психології; філософії й педагогіки. Щоб завдання було логічнилt у своєму виконанн~ 
авторами вивчено поняття <<розвиток особистості», «nрофесійний розвитою>, 

«nрофесійний розвиток вчителя>> послідовно. Огляд необхідної літератури, який 

трунтується на вивченні українських та зарубіжних джерел інформації; демонструє 

різні підходи до визначення поняття, що досліджується («процеснuй підхід>> і «системний 
підхід»), іХ умовність і зшюномірність. На дум19' авторів, освіта вчителя є ключовим 
питанням для провідних секторів розвитку будь-якої країни світу. Професійна 

діяльність вчителів не повинна зосеред:ж;уватися. тільки на індивідушzьно.му контенті, 

шzе й враховувати інтелектушzьне, духовне, фізичне, моршzьне, соцішzьне і культурне 
здоров Я учнів. Професійний розвиток учителя - це потужна й ефективна передумова 
трившzого покращення успішності учнів. У цілоJ;су досліджуване поняття _..южна 

визнаЧити як довготрившzий складний процес якісних трансформацій в навчанні, які 
пов 'язані з удосконШІенням діяльності вчителя та із забезпеченням успіху учнів. При 

цьому процес змін характеризу~:-7пься наявністю певних домінантів, структурних 

компонентів, загшzьних й індивідусіЛьнuх вимог до вчителя. Ефективність професійного 
розвитку структурована і переі)бачає лідерство, знання, доступні ресурси, високий 

рівень співробітництва, відповідне оцінювання роботи й підтримку. 

Ключові слова: особистість, розвиток особистості, професійний розвиток, 
професійний розвиток учителя. 

ВСТУП 
Головна мета будь-якого цивmlЗованого суспільства, яке рег.ламентує свою 

діяльність юс холістичну, інноваційну і толерантну, полягає в адаптадії до політичних, 

економічних, содіальних та інших змін. Зміни, що відбуваються в освітянському 
просторі України, аюуалізують зміст професійного розвитку вчителів як одного з 

важелів усіх освітянських і суспільних трансформацій. Пиrання nрофесійного розвитку 
викликає неабияке зацікавлення в усьому світі. Очевидно, що nрофесійна діяльність 
учителя набула певних змін за останні роки. Кількість літератури з цього питання 
зростає, ковцентруючись на різних аспектах і моделях професійного розвитку вчителів. 
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Статrя npeзelfl)'є порівняльний аналіз поrnядів різних освітян і дослідників з питання, що 
досліджується. 

МЕТА ДОСЛЩЖЕІШЯ 
Мета статrі - провести порівняльний аналіз головних дефініцій, які складають 

поняття «професійний розвиток учителя», в контексті філософського, психологічного 
й педагогічного аспектів, дослідити поняття професійного розвитку вчителя на базі 
різних україномовних й зарубіжних джерел. 

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ТА МЕТОДИ ДОСJПДЖЕННЯ 
Вивчення інформаційних джерел стало можливим за наявності значного 

теоретичного матеріалу, визнаних теоретичних концепцій та інших досліджень. Для 
отримання необхідної інформації було вивчено українську й зарубіжну документацію, 
використано Ікrернет-джерела, проаналізовано різні дані (статистичні дані, огляди, 
наукові статrі й доповіді). Теоретична база для дослідження поняття професійного 

розвитку вчителів як наукового феномену наявна в роботах багатьох дослідників 
України й близького зарубіжжя та представлена у таких аспектах: професійна освіта 
(С. Гончаренко, Н. Ничкало), філософія освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, А. Івін, 
В. Кремень), професійно-педагогічна підготовка вчителя (Л. Мітіна, Н. Мукан, 
М. Солдатенко, В. Янушевський), компаративно-педаrоrічні ·дослідження (Н. Авшенюк, 
Л. Пуховська) тощо. Науковий доробок зарубіжних учених свідчить Про актуальність, 
інтенсивність вивчення й багатоаспектність проблеми професійного розвитку 

вчителів (Дж. Бісавз, І. Віллеrас-Реймерс, А. Гарріс, А. Глетхорн, Л. Дерлінr
Хаммонд, М. Кедзіор, Б. Робертс, М. Соломон, Х. Тімперлей, С. Фіфілд та ін.). 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ . 
Аналіз джерел вказує на те, що питання професійного розвитку набуло значення 

в світовому масшrабі. Необхідно зробити відповідний аналіз понять «розвитою> і 
«професійний розв}frою>, rрунтуючись на українських і зарубіжних дослідженнях. 

Розвиток - це достатньо складне явище, яке має різні чисельні суперечливі 
визначення в оІ<ремих галузяХ. У цьому контексті розвиток корелюється з розвитком 

особистості. Особистість - це явище, яке робить людину унікальною і виявляється 
одразу після народження. Розвиток особистості є розвитком упорядкованої моделі 
поведінки й позицій, що надає людині своєрідності . Розвиток особистості або 
особистісний розвиток має місце тільки завдяки постійній взаємодії темпера.\fенту, 

характеру і оточуючого середовища [10, с . 939]. 
За останві десятиліття розвиток особистості став предметом ПШІьної уваги 

науковців. Людство почало шукати відповіді, й, здається, розвиток особистості - це 

саме те, з чого треба nоішнати. На нашу думку, розвиток особистості необхідний для 
людшm, яка прагне стверджуватися, отримати відповідну освіту, бути відданою своїй 

праці, стати конкурентосnроможним і перейективним фахівцем. 
Поняття «розвиток особистості» історично використовувалося для nозначення 

розвитку .тодини в будь-якій сфері або галузі спеціальІШХ знань. Однак сьогодні це 

nоняття визначає тип самовдосконалення розумової, емоційної й духовної діяльності, 
що nризводить до nозитивних змін у характері й жиtrєвому досвіді. 1956 року 
психіатр Ерік Еріксон визначив вісім стадій у житrі людшщ які значно вrurивалй на 

розвиток особистості, при цьому п'ять з .них мали місце впродовж раннього 

дитинства, дитинства і пубертатноrо періоду. Більш того, кожна людина постійно 
знаходиться під впЛивом позитивних і негативних факторів на кожній стадії життя. 
Спілкувашш, командна робота, родинне середовище, культура є такими факторами. 
Дослідники виявили, що країни північної Європи і США характерюуються наявніе110 
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індивідуалістичної культури, де акцеш робиться на індивідуальних потребах і 
досягненнях. І, навпаки, країни Азії, Африки, Центральної і Південної Америки 
мають громадську культуру, яка фокусується на приналежності до більшої rpyrш, 
наприклад родини або нації [14, с. 680). Таким чином, сnівпраця: в цих країнах є 
більш важливою і у підсумку сутrєво вІDІИВає на розвиток особистості. 

Українські дослідники стверджують, Що розвиток особистості є процесом 
формації особистості, який розглядається як соціальна якість шо дини, шо формується 
в процесі соціалізації й виховання. Розвиток особистості безпосередньо пов'язаний з 
активною взаємодією шо:Дини з оточуючим середов:шцем задля вивчення всіх 
досягнень шодства. Таким чином, потреби розглядаються як неодмінні nередумови й 
результати розвитку особистості. Психолсіtи вважають, що протиріччя між реальністю і 
бажаністю, потребами особистості і наявними фаІСТИЧІШМИ можливостями для їх 

задоволення представляють ефективний стимул для розвитку особистості. Необхідно 
наголосити на тому, що процес розвитку особистості передбачає постійні зміни. 

Філософський і психологічний аспекти розвитку та його характерні особливості 
чітко викладені в працях відомих дослідників. Деякі з них стверджують, що розвиток 
особистості- це поступові зміни того, що пов'язане з удосконаленням і оволодінням 
нових nозитивних якоСтей і рис [7, с. 171 ]. Ті індивідууми. які демонструють лідерство і 
більш високу :щатність пристосовуватися, проявляють постуnове набуття високого 
рівня розвитку особистості, Ішпий nогляд на nоняття відображає кількісні і якісні 
зміни, які вкточають ставлення до реаЛьності, характер, здібності, nсихологічні 
процеси і накоnичення досвіду [3, с. 343]. Його дослідження дає змогу стверджувати, 
що такі зміни в розвитку особистості базуються на . двох вельми значних факторах
біологічному і соціальному. Розвиток особистості відбувається в контексті сnільної 
діяльності, яка; в свою чергу, сnонуКає до. вдосконалення й розвитку завдяки 
різноманітній діяльності, навчанню, спілкувашnо і самоосвіті. 

У філософії розвиток визначається як природні, цілеспрямовані та незворотні 
зміни в матерії й свідомості індивідуума. Крім того, цей nроцес має певну 
спрямованість. Перехід шодини від одного стану до іншого не можна оnисати як 
багаторазову ітерацію nоnереднього досвіду або циклічність [4, с. 787]. Головна ідея 
полягаЄ в евошоції внутрішніх якостей індивідуума, що спричиняє nояву нових 
компонентів без наявного кількісного розвитку. В цьому вшщцку розвиток особистосrі 
відбувається за рахунок функціональної трансформації старих компонентів, змін в 
сутності їхніх зв'язків. 

Розвиток особистості відображає суттєві зміни в об'єктивній реальності вчителя. 
Сnолучення цих двох слів вже створює сnецифічний когнітивний зміст. Цей факт 
змушує нас говорити про значний позитивний вплив професійного розвитку на 
діяльність учителів і усnішність учнів. Відповідно до українського дослідника 
С. Синенко, для формування здатності вчителя набуватп якості, знання і навички, 

необхідні для усnішної діяльності n новому оточенні, кожна країна повШІНа 
розробити власну стратегію з трьома головними напрямами: 

- забезпечення відnовідного соціалЬного стаrусу вчителя і матеріальної захшценості; 

- удосконалення базової освіти вчителя; 

- nідтримка постійного навчання вчителя д9 завершешщ його професійної кар 'єри. 
Інший український дослідник Н. Мукан, здійсІШВmи аналіз системи nрофесійного 

розвитку у Великій Британії, Канаді й США, говорить про те, що nарадигма 
професійного розвитку вчителя в цих країнах вимагає використання кількісного і 
якісного аналізу. Деякі освітяни дискутують на предмет абстрактності або значної 
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сnецифічності теорій професійного розвитку вчителів. Отже, виникає необхідність 
вивчати явище професійного розвитку вчителя як інтегральну систему [6, с. 14]. 

Російський досл::ідник В. Янушевський визначає професійний розвиток майбугнього 

фахівця: як Процес формування, становлення, інтеграції й реалізації nрофесійних навичок 
і вмінь в навчанні, оволодіння щ>офесійними знаннями, вмі.юІями, комnетенціями і 
методикою навчання [8, с. 2]. його ідеї підтримує Л. Мітіна, відповідно до якої 
професійвий розвиток учителя - це термін, який вживається в контексті синтезу 
професійних вмінь і навичок та динамічних трансформацій внутрішнього світу 
особистості, свідомо й несвідомо [5, с. 15]. Цей факт надає впевненості, що такий 
холіетичний підхід веде вчителя до нового сnособу життя й мислення. Внаслідок 

цього nрофесійний розвиток учителя возуміють як динамічний довготривалий nроцес 

особистісного саморозвитку й самовдосконалення. 
Деякі дослідники навnаки на.\Іаrаються визначити це поняття як систему 

внутрішніх механізмів особистісного розВJrrку для оnису nрофесійної динаміки. В 
деяких випадках вони співвідносять понятrя професійного розвиrку з професіогенезом, 
підкреслюючи однаковий котенr понять: індивідуальне формування професіоналізму, 
входження до nрофесійної громади, розвиток мотивації, рефлексії та· самовизначення 
[1, с. 13]. Дослідники, які вивчають професійний розвиток, також намагаються виявити 
ключові фактори його ефективності. Наприклад, на думку американського дослідника 
А. Глетхорна розвиток учителя - це його професійний ріст як результат отримання 
більшого досвіду і систематичного контрошо викладання [17, с. 11]. Таким чином, 
професійний розвиток учителя розглядається як довготривалий процес з новими 
можливостями і досвідом, систематичним nлануванням для гаранrії росту й розвитку 
в професії. Е. Віллегас-Раймерс зазначає, що професійний розвиток учителя більше 

не є простим nроцесом, а системою, компонентами якої є рольовий і культурний 

розвиток. Пер.пшй комnоненr акцеmується на виборі характеристик, відnовЩальності, 
відповідних властивостей професійної ролі. Інший :комnонен:r відображає процес 
усвідомлення й розвитку культури nрофесій вчителя [17, с. 38]. 

Характер професійного розвитку спричиняє nояву різних поглядів на викладання як 
професійну діяльність. Він надає вчителям можливість взяти на себе відповідальність 
за професійне навчання й практику, але також ставить нові вимоги до вчителів, 
шкільної адміністрації й посадовців у сфері освіти [13, с. 4]. Характерний тривалий 
професійний розвиrок, nов'язаний з введенням нових освіUІНських реформ і організований 

комnетентними органами, є, в цілому, професійним обов'язком учителів в усіх країнах 

світу, зокрема й у багатьох євроnейських країнах і регіонах [12, с. 9]. Дослідницька 
група з університету Твенте (Нідерланди) продемонструвала результати вивчення й 
аналізу розширеного тлумачеНПSІ професійного розвитку в'ШІ'еJІів на базі міжнародного 

дослідження nроцесу викладання й навчання ОЕСР (МДВН). Дослідження було 
проведено в 24 країнах з трьох головних асnектів професійного розвитку вчителів: 
форми, змісту й умов (nсихологічних або організаційних). Дослідники доводять факт, 
що професійний розвиток відбувається в школах, і nредставляють це nоняття більш 

структураваним і складнішим. Професійний розвиток учителів вистуnає головною 

частиною системної діяльності в процесі підготовки вчителів до професії, 
включаючи початкову освіту, встуnні курси, навчання без відриву від виробництва і 
тривалий професійний розвиток у шкільному середовищі [ll, с. 20]. Цікаво, що між 
професійним розвитком і дисциплінами, які викладаються вчителями, існує істотна 
різниця. Учителі з читання, письма й літератури продемонсТруВали · більш високі 
nоказники, ніж вчителі, які викладають математику й природничі науки в Австралії, 
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Естоції, Польщі. Ірландії, Литві й інших країнах. Більш тоrо, дослідники виявили, що 
молодші й менш досвідчені вчителі мають більш незадоволені (нереалізовані) потреби у 

nрофесійному розвитку, ніж старші й досвідчені колеги. Це . можна пояснити по
різному, але найбільш логіЧІШМ буде пояснешш, що молодші вчитеЛі є бLІJЬШ 
відкритими для сnрийняпя нової інформації та знань стосовно nрофесії. 

Багато дослідників сперечаються з nриводу примусового характеру професійного 
розвитку вчителів. Ми вважаємо, що це залежить від мети й сподівань учителя в 
педагогічній професійній діяльності, в якості яких можуть виступати вміння, навич:ки 

й необхідні знання, вимоги До атестації вчителів або необхідність брати участь у 
певних розвивальних заходах тощо. Проте існує й перепона на шляху участі вчителів 
у професійному розвитку - відсутність віДповідної його системи. Згідно з оглядом 
дослідиицької групи Ешуdісе ця проблема є найбільш актуальною в Австрії, де 
опитування показало, що дві ч>еті вчителів не мають належних можливостей для 
професійного розвитку. 

Дослідження вказують на те, що професійний розвиток учиrелів є довготривалим 
процесом, пов'язаним з удосконаленням їх професійної діяльності і забезпеченням 
усnішності учнів. Ефективність професійного розвитку С'q>укrурована: лідерство, 

знання, доступні ресурси, високий рівень співробітництва, відповідне оцінювання 

роботи й підч>имка. 
Існує багато фундаментальних характериСТИІ<, які більшість вчених приписують 

учителям і їхньому статусу (знання предмета, професійна автономія, повноваження, 
етичні прИНЦШІи тощо). В цілому вони повинні взаємодіяти і взаємодоповшоватися, 
щоб зробити вчителя професіоналом. Деякі дослідники акцентують увагу на вивченні 

моральних цінностей в контексті професійного розвитку вчителя. Вони вважають це 
одним з вирішальних момепrів як у формуванні особистості вчителя, так і в розвитку 
його методики навчання. Професійний розвиток учителя припускає здатність подолати 
складні етичні ситуації в шкільному середовищі. Відсутиїсть спільної етичної мови, 
незнання відповідних теорій і досліджень з педагогіки та психології є суттєвими 

перешкодами для становлення професіонала [15, с. 1791]. Отже, можна зробити 
ВИСНОВОК, ЩО знання етики Й відповідних аспектів моральНОЇ ОСВіТИ (урегулювання 
конфліктів, запобігання хуліганству, впливу суспільства, громадянства тощо) разом з 

професійними компетенціямИ слід розглядати як важливі компоненти професійного 
розвитку вчителів. 

Рівень й інтенсивність участі в nрофесійному розвитку значно відрізняються в 
різних країнах світу. Цей · факт підтверджується вищезазначеним матеріалом. 
Зазвичай ставлення до явища професійного розвитку історично формувалося з огляду 

на індивідуальне розуміння всіх його компонентів. Професія вчителя вважалася 
ремеслом, і тому була зосереджена, головним чином, на переконаннях, розумінні, 

взаємовідносинах і особистостях вчителів для максимального відпрацьовування 
ними свого ремесла [16, с. 1]. Це значить, що професійна діяльність учителів не 
повинна зосереджуватися тільки на індивідуальному контенті, а й враховувати 

інтелектуальне, духовне, фізичне, моральне, соціальне і культурне здоров'я учнів. На 
підставі цього Австралійська національна програма з професійного розвитку для 
вчителів і керівників шкіл визначила головним своїм пріоритетом ефективність цього 
процесу і високу потребу в педаrогах-професіоналах. 

Спираючись на зазначену інформацію, ми хотіли б дослідити професійний розвиток 

учителів в Австралії більш докладніше. В світлі останніх реформ австралійського 
уряду вирішальну роль відведено новим національним стандартам для вчителів. Вони, 
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певним чином, будуть засобом трансформації педагогічних кадрів для покращення 
якосrі діяльносrі вчиrелів й підвищення успішносrі учнів зараз і надалі. Австралійські 
освітяни стверджують, що ядром стратегії професійного розвитку вчителів є: 

- розвиток здатності вчителя застосовувати інноваційні методи викладання для 
поліmпення знань учнів і їх навчальних можливостей; 

- наявність безnечного навчального середовища; · 
-забезпечення даних про оцінювання і зворотного зв'язку з батьками; 

- залучення до професійного навчання; 

- наявність профес1оналів, освічених і поважних працівників як у m:кі.m.ному 
середовищі, так і за його межами [9, с. 3]. 

Також австралійські дослідники,t.іrідкрестоють важливість прагнення набути і 

розвити якості лідера. 

висновки 
Отже, вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників свідчить про те, що 

професійний розвиток учителів знаходиться під пильною увагою освіtяН і дослідників 
всього свіrу. Виявлено, що професійний розвиток тісно пов'язаний з рівнем кваліфікації. 
ТаІ<, учителі з низьким рівнем кваліфікації демонструють відносно нижчий рівень 

співучасті в навчальній діяльності, ніж учителі з високим кваліфікаційним рівнем. 
Цей факт доводить, що, nо-перше, вчителі відіrрають роль у навчальній діяльності 
учнів лише в умовах якісної освіти. По-друге, професійний розвиток специфічно 

сnіввідноситься з різними аспектами: навчальним змістом, сиrуаціями, особистостями 
тощо. По-tретЄ, процес професійного розвитку може бути обов'язковим або умовним. 

Окрім того, професійний розвиток має суттєвий вплив на поведінку вчителя, його 
очікування і навчальну діяльність. Отже, професійний розвиток учителів можна 
визначити як довготривалий складний процес якісних змін у викладанні, 

направлений на удосконалення професійної діяльності в шкільному середовищі і 
забезпечення успішності учнів. Слід додати, що ефективність професійного розвитку 

вчиrелів багатокомпонентна і передбачає лідерство, знання, доступні ресурси, 
висо:кий рівень співпраці, відповідне оцішовання роботи і підтримку, регулярний 

контроль навчальної діяльності вчителя. 
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