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Однією з центральних проблем 
психології людського капіталу в сучас-
ному світі стає дослідження процесів 
самореалізації особистості в умовах 
свободи вибору (світогляду, професій-
ного орієнтування, ціннісних орієнта-
цій, життєвих планів). Зміст освіти є 
одним із чинників економічного і со-
ціального прогресу суспільства і має 
бути орієнтоване на забезпечення са-
мовизначення особистості, створення 
умов для її самореалізації.

В сучасних умовах головний стра-
тегічний напрямок реформування як 
шкільної, так і професійної освіти, ле-
жить в руслі вирішення проблем 
особистісно-орієнтованої освіти, в 
якому особистість учня, студента зна-
ходиться в центрі уваги педагога. Не 
викладання, а пізнавальна діяльність 
та діяльність навчання (освітня діяль-
ність) при такому утворенні стають 
провідними, відображаючи гуманіс-
тичне спрямування в педагогіці і пси-
хології. Однак в науковому та навчаль-
ному пізнанні виявляються окремі 
протиріччя на шляху до реформуван-

ня професійної освіти. Основними з 
них є суперечності між:

– необхідністю ефективного про-
фесійного самовизначення студентів 
-майбутніх вчителів, з одного боку, і 
недостатньою розробленістю теоре-
тичних основ професійного самовиз-
начення викладачів професійної шко-
ли, -з іншого;

– прагненням викладачів професій-
ної школи до досягнення високого рів-
ня професіоналізму діяльності, з одно-
го боку, і недостатньою розробленістю 
методів і форм психолого-педагогічного 
супроводу професійно-особистісного 
становлення викладачів в процесі їх 
самореалізації, з іншого.

Професійне самовизначення висту-
пає в якості найважливішого етапу 
самореалізації та первинної соціаліза-
ції студента педвузу – етапу, що визна-
чає спрямованість його життєвого 
шляху і самостійний пошук значущих 
смислів майбутньої педагогічної діяль-
ності. Професійне самовизначення 
суб’єкта педагогічної діяльності перед-
бачає наявність у нього професійно 
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важливих і соціально значущих якос-
тей особистості, в значній мірі гаран-
тують процес продуктивної самореалі-
зації викладача вищої школи.

Професійне самовизначення в пер-
шу чергу пов’язано з вибором профе-
сії, свого професійного шляху. В цьо-
му плані професійне самовизначення 
є свого роду способом оптимізації 
відносин людини з професією. З одно-
го боку, є ряд вимог, що пред’являються 
професією до особистісних якостей, 
здібностям і психофізіологічних мож-
ливостей людини. З іншого боку, кож-
на людина має свої індивідуально-
психологічні особливості, свою пси-
хофізіологічну конституцію, має в 
своєму розпорядженні власне здоров’я 
і здібності. Оптимальне регулювання 
”взаємин” людини і професії на осно-
ві зміни в розумних межах особистих 
інтересів і мотивів найбільшою мірою 
визначає процес професійного само-
визначення особистості та сприяє ви-
робленню індивідуального стилю 
його діяльності. Така загальна схема 
професійного самовизначення. Вона 
цілком може бути застосована і до 
професії вчителя загальноосвітньої 
школи.

Основними складовими професій-
ного самовизначення викладача є: 
сформованість мотивації до педаго-
гічної творчої діяльності, професійно 
важливих і соціально значущих якос-
тей особистості; досягнення оптимі-
зації взаємин особистості і педагогіч-
ної професії; усвідомлення себе як 
суб’єкта професійної педагогічної ді-
яльності; прийнятний рівень відпові-

дальності викладача як показник со-
ціальної зрілості.

Професійне самовизначення і на-
явність професійно важливих і соці-
ально значущих якостей особистості є 
найважливішою умовою самореаліза-
ції та мотивації творчого потенціалу 
викладача, формування його профе-
сійних компетентностей і креативного 
мислення. Самореалізація вчителя за-
гальноосвітньої школи передбачає 
власне його саморозвиток, самовдос-
коналення та формування здатності до 
безперервної педагогічної творчості. 
Тільки викладач, що самовдосконалю-
ється, здатний виховати учня, що здат-
ний до самовдосконалення, тільки ви-
кладач, що самовдосконалюється, 
здатний створити умови до ефектив-
ної самореалізації учня загальноосвіт-
ньої школи на основі гармонізації всіх 
трьох особистісних сфер учня ( ”Хочу”, 
”Можу”, ”Треба”).

Професійно-особистісне станов-
лення, формування і розвиток вчителя 
загальноосвітньої школи відбувається 
в умовах дії об’єктивних і суб’єктивних 
факторів. До об’єктивних чинників 
слід віднести вимоги, норми і обме-
ження, що висуваються професією до 
педагогічної діяльності. До суб’єк-
тивних факторів  – індивідуально-
психологічні особливості, здібності і 
психофізіологічні можливості до педа-
гогічної діяльності. Вирішальне зна-
чення в професійно-особистісному 
становленні і самовизначенні майбут-
нього вчителя має процес і результат 
мотивації вибору їм професії. Такий 
вибір повинен не тільки відповідати 



114 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

інтересам, схильностям і здібностям 
майбутнього викладача, а й гарантува-
ти прийнятну ступінь задоволеності 
його в нелегкій педагогічній праці.

Готовність майбутніх вчителів до 
самореалізації в освітньому процесі 
розглядається нами як стійка характе-
ристика розвитку студентів, що відо-
бражає сукупність якостей і власти-
востей, необхідних і достатніх для роз-
криття сутнісних сил і потенціалу осо-
бистості.

Формування готовності студентів 
до самореалізації в освітньому процесі 
слід розглядати як область педагогіч-
ного керівництва цілеспрямованим 
розвитком студента. Це розвиток ха-
рактеризується змінами, що відбува-
ються при впливі суб’єкта на самого 
себе в особистісної, мотиваційної, піз-
навальної та інтелектуальної сферах, в 
процесі виявлення та розвитку якос-
тей і властивостей особистості, необ-
хідних і достатніх для втілення в на-
вчальній діяльності власних намірів і 
ціннісних установок на саморозвиток.

Критеріями готовності студентів до 
самореалізації в майбутній професій-
ній педагогічної діяльності є: адекват-

на самооцінка, професійна спрямова-
ність на певний вид діяльності, висо-
кий рівень творчого потенціалу, сфор-
мованість рефлексивно-оцінних умінь, 
провідними є професійні та навчально-
пізнавальні мотиви навчальної діяль-
ності.

Для підготовки майбутнього викла-
дача до професійного становлення не-
обхідно створити умови для формуван-
ня професійних компетентностей, реф-
лексивних умінь, мотиваційної готов-
ності. Формування готовності студентів 
до самореалізації в процесі їх професій-
ного становлення може мати місце при 
дотриманні певних педагогічних умов і 
буде оптимальним, якщо воно буде від-
буватися: в процесі збагачення особис-
тісного досвіду гуманістичного спілку-
вання студентів на основі емпатійної, 
полісуб’ектної взаємодії з іншими учас-
никами освітнього процесу вузу; при 
актуалізації ціннісного ставлення сту-
дентів до їх діяльності в освітньому 
процесі вузу; в процесі розвитку 
рефлексивно-оцінних умінь і створен-
ня ситуацій реальної професійної ді-
яльності з опорою на особистісну і ко-
лективну рефлексію.


