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РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ  
ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ  
 
© В. Н. Кравченко 
 
У статті розкриваються роль та можливості позааудиторної роботи у процесі формування готовно-
сті майбутніх викладачів вищої школи до професійного самовдосконалення. Висвітлюються наукові пог-
ляди на самовдосконалення особистості. Окреслюються шляхи й особливості професійного самовдоско-
налення майбутніх викладачів вищої школи. Запропоновано форми та заходи позааудиторної роботи 
щодо формування в майбутніх викладачів готовності до професійного самовдосконалення в умовах магі-
стратури 
Ключові слова: магістрант, майбутній викладач, майстер-клас, педагогічна майстерність, самовдос-
коналення, саморозвиток,   позааудиторна робота 
 
The role and possibilities of extracurricular work in the process of formation of the readiness of future higher 
school teachers to professional self-improvement are elucidated in the article. The new scientific views on per-
sonal self-improvement are considered. It is noted, that professional self-improvement of the future teacher is the 
purposeful process of improvement of the level of own professional competence, comprehended by MA student 
and directed on maximal realization of he/her-self as a teacher according to personal program of self-
improvement. The ways and features of professional self-improvement of future higher school teachers are 
demonstrated.  
The following forms of extracurricular work as the one of the ways of formation of readiness of future higher 
school teachers to professional self-improvement are indicated: scientific, creative-cognitive, professionally ori-
ented one. The most effective ways as to preparation of future teachers to professional self-improvement are de-
fined: participation in scientific clubs of professional direction, scientific researches within scientific topic of 
department, preparation of articles and theses of reports of scientific conferences, participation in trainings, 
master-classes of professional growth, meetings of clubs of pedagogical innovations, pedagogical-creative meet-
ings, teaching-discussing platforms of pedagogical experience.  
It is stressed, that the complex organization of all types of extracurricular work of future teachers allows im-
prove the level of creative activity of MA students that ensures their further professional and personal growth 
and self-improvement during the whole life 
Keywords: MA student, future teacher, master-class, pedagogical skill, self-improvement, extracurricular work 
 
1. Вступ  
Перспективи євроінтеграції України зумовлю-

ють нові вимоги до професійної підготовки майбутніх 
викладачів, а сучасний рівень суспільно-економічного 
розвитку України вимагає від них високого рівня про-
фесіоналізму й педагогічної майстерності.  

Питання професійного самовдосконалення 
майбутнього фахівця, його готовності до саморозви-
тку є пріоритетними в теорії та практиці сучасної 
професійної освіти. Високий рівень професіоналізму, 
компетентність, затребуваність у суспільстві, конку-
рентоспроможність на ринку праці, здатність до про-
фесійного самовдосконалення впродовж усього жит-
тя – основні характеристики особистості фахівця XXI 
століття. Актуальність порушеної проблеми підкрес-
люється суспільним запитом на викладачів вищої 
школи, здатних підготувати таких фахівців, оскільки 
умови глобалізації та євроінтеграції України детер-
мінують потребу в професіоналах з високим рівнем 
компетентності, а це може забезпечити якісна профе-
сійна освіта. 

 
2. Літературний огляд 
Різні аспекти саморозвитку та самовдоскона-

лення майбутніх фахівців, зокрема педагогів, у про-

цесі професійної підготовки висвітлювали О. Ігна- 
тюк [1], В. Кремень [2], З. Сіверс [3], В. Слободчи- 
ков [4], Т. Сущенко [5] та ін. Проблему розвитку 
професіоналізму та педагогічної майстерності вивча-
ли І. Зязюн [6], Є. Климов [7], А. Маркова [8], П. Ша-
вир [9] та ін. Питанням позааудиторної роботи сту-
дентів присвятили наукові праці М. Донченко [10], Н. 
Лобкович [11], Л. Онучак [12] та ін.  

В «Енциклопедії освіти» В. Кременя наголо-
шується на тому, що головним завданням вищої 
школи стає «розвиток самотворчих якостей особи, 
здатності сприймати і переробляти нові наукові ідеї, 
аналізувати і застосовувати їх в умовах самостійної 
професійної діяльності» [2]. 

Сучасні реалії, за словами З. Сіверс, потребу-
ють активізації розвитку особистості, її творчого по-
тенціалу [3]. 

На важливості позааудиторної роботи як скла-
дової професійно-педагогічної підготовки наголошує 
М. Донченко [10], підкреслюючи, що така діяльність 
надає можливість студентам для реалізації їхніх здіб-
ностей і нахилів. 

Саморозвиток визначають як внутрішній про-
цес самозміни системи під впливом власних проти-
річ, вищий рівень саморуху [9]. Завдяки саморозвит-
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ку особистість реалізує свої здібності, самовдоскона-
люється, в результаті чого стає ініціатором розвитку 
суспільства. 

Самовдосконалення тлумачать як результат 
взаємодії індивіда з конкретним соціальним середо-
вищем, під час якої він реалізує потребу в розвитку 
таких особистісно важливих якостей, знань, умінь, 
які супроводжують успіх в життєдіяльності [1]. 

На думку психолога Є. Климова, в людині ще з 
дитячого віку розвивається активність самовдоскона-
лення, а під час навчання у вищому навчальному за-
кладі вона повинна бути домінуючою, і роль вузу – 
дати можливість для реалізації цієї активності [7].  

Як зазначає Н. Лобкович, процес самовдоско-
налення «породжує в особистості відчуття величезної 
масштабності, об’ємності, нового, вільного соціаль-
ного та життєвого в усьому просторі» [11]. 

За словами А. Маркової [8], на шляху до про-
фесіоналізму педагог проходить ряд етапів: адаптації 
до професії, самоактуалізації у ній, вільного володін-
ня нею на рівні майстерності, гармонізації з професі-
єю, вільного володіння нею на рівні творчості. Про-
фесійне самовдосконалення майбутнього викладача 
передбачає орієнтацію на досягення ним професійно-
го «акме», педагогічної майстерності. 

За визначенням І. Зязюна, педагогічна 
майстерність – це комплекс властивостей особи-
стості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня 
професійної діяльності на рефлексивній основі [6]. 

На думку В. Кременя, педагогічна майсте- 
рність – найвищий рівень педагогічної діяльності 
(якщо характеризувати якість результату), вияв 
творчої активності особистості педагога (якщо 
характеризувати психологічний механізм успішної 
діяльності) [2]. 

Педагогічна майстерність – це характеристика 
високого рівня педагогічної діяльності, що 
ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, 
його загальній культурі та педагогічному досвіді [13]. 

Проте, незважаючи на численну кількість 
наукових розвідок щодо самовдосконалення, про- 
блемі формування готовності до професійного само- 
вдосконалення майбутніх викладачів у процесі поза- 
аудиторної роботи приділено недостатньо уваги, що 
зумовило вибір теми дослідження. 

 
3. Мета і завдання дослідження  
Мета дослідження – розкрити роль та можли-

вості позааудиторної роботи у процесі формування 
готовності майбутніх викладачів вищої школи до 
професійного самовдосконалення.  

Для досягнення поставленої мети були 
вирішені наступні задачі: 

– висвітлити наукові погляди на самовдоско-
налення особистості; 

– окреслити шляхи й особливості професійно-
го самовдосконалення майбутніх викладачів вищої 
школи; 

– запропонувати форми та заходи позааудито-
рної роботи щодо формування у майбутніх виклада-
чів готовності до професійного самовдосконалення в 
умовах магістратури. 

4. Самовдосконалення майбутнього фахівця 
як процес взаємного духовного збагачення викла-
дачів і студентів  

Самовдосконалення є процесом усвідомлено-
го, керованого самою особистістю розвитку природ-
них і творчих здібностей, особистісних і професійних 
рис. Самовдосконалення – це свідома і систематична 
робота над собою з метою вдосконалення раніше 
придбаних і формування нових ознак особистості, це – 
процес підвищення рівня своєї компетентності і кон-
курентоспроможності, розвитку значущих якостей 
відповідно до вимог соціуму й особистої програми 
саморозвитку людини. 

Великі можливості для самореалізації майбут-
ніх викладачів відкриває позааудиторна діяльність, 
яка передбачає досить великий ступінь свободи, 
здійснюється як вільне, неформальне спілкування 
студентів і викладачів, у процесі якого відбувається 
культурне й духовне збагачення особистості. 

Учена Т. Сущенко [5] розглядає самовдоско-
налення майбутнього фахівця в контексті позаауди-
торної роботи як процес взаємного духовного збага-
чення викладачів і студентів в умовах психологічно 
комфортних відносин, інтелектуальної співтворчості 
та бездоганної діалогічної культури, вважаючи взає-
мне духовне збагачення основною клітинкою сучас-
ного педагогічного процесу. Причому зауважується, 
шо фасилітативна взаємодія – така цілеспрямована 
діяльність, яка передбачає прагнення до зближення 
та злагоди між учасниками процесу; уміння виклада-
чів запропонувати студентам таку форму життєтвор-
чості, яка захоплює, дивує та вражає; таке ставлення 
до студента, яке стимулює розкриття його самобут-
ності в найкращому самовираженні, поетапний роз-
виток духовного потенціалу особистості майбутнього 
педагога, – насамперед піднесення людини.  

Спираючись на визначення В. Слободчиковим 
категорії «самовдосконалення» як прагнення набли-
зитись до певного ідеалу [4], можна стверджувати, 
що самовдосконалення викладача – це форма само-
розвитку особистості, спрямована на досягнення пе-
вного ідеалу, формування в собі професійних та осо-
бистісних рис, за допомогою яких можна оволодіти 
найвищим ступенем професіоналізму, педагогічною 
майстерністю. 

Для того, щоб викликати позитивне ставлення 
майбутніх викладачів до позааудиторної роботи про-
фесійного спрямування, необхідно роз’яснювати їм 
мету й сутність такої діяльності, формувати у них 
вміння самостійно обирати шлях реалізації мети, ви-
ховувати прагнення до набуття нових знань і фахо-
вих навичок, адже досвід, який магістранти отрима-
ють в позааудиторній роботі, допоможе їм стати кон-
курентоспроможними на ринку освітніх послуг. У 
процесі позааудиторної роботи формуються профе-
сійна свідомість педагога, відповідальність, лідерські 
навички, вміння працювати в команді,  

Як зазначає Л. Онучак [12], самостійна позаа-
удиторна робота значною мірою залежить від рівня її 
організації, в основу якої має бути покладено прин-
цип активності й самостійності самих студентів, які 
прагнуть до пізнання нового. Обов’язковою умовою 
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розвитку самостійності є активна участь студентів у 
науково-дослідній роботі, оскільки неможливо реалі-
зувати творчі здібності навіть при повному оволодін-
ні своєю спеціальністю без вироблення дослідниць-
ких умінь і навичок. 

Позааудиторна робота майбутніх викладачів 
вимагає професіоналізації всіх виховних впливів на 
студентів; поєднана з теоретичними заняттями та 
різними видами педагогічної практики позааудитор-
на робота наближає магістранта до самостійної педа-
гогічної діяльності. 

 
5. Результати дослідження 
У процесі дослідження зясувалося, що найе-

фективнішими формами позааудитної роботи майбу-
тніх викладачів вищої школи, що сприяють форму-
ванню у них готовності до професійного самовдос-
коналення, є: науково-дослідна (участь у наукових 
гуртках професійного спрямування, проведення нау-
кових досліджень у межах наукової теми кафедри, 
підготовка статей та тез доповідей до наукових кон-
ференцій), творчо-пізнавальна (проведення моніто-
рингу та діагностики особистісних психологічних, 
професійних якостей, участь у тренінгах та майстер-
класах професійного зростання), професійно-орієн- 
тована (участь у засіданнях клубу педагогічної інно-
ватики, педагогічно-творчих зустрічах, навчальної-
дискусійних платформах педагогічного досвіду) . 

Результативними в підготовці майбутніх ви-
кладачів вищої школи до професійного самовдоско-
налення виявилися такі семінари: «Проектування 
освітніх стандартів підготовки магістрів» (для заві-
дувачів кафедр); «Модернізація професійної підгото-
вки майбутнього викладача вищої школи в умовах 
магістратури» (для викладачів); «Особливості органі-
заційно-педагогічної діяльності викладача в системі 
дистанційної освіти» й «Організація роботи студентів 
на сайті підтримки навчальних програм» (для магіст-
рантів і викладачів-початківців). 

Враховуючи необхідність цілеспрямованої пі-
дготовки викладачів, які проводять навчальні заняття 
й організовують позааудиторну роботу з майбутніми 
фахівцями, а також зважаючи на відсутність психо-
лого-педагогічної підготовки у більшості викладачів 
щодо цілеспрямованого формування у майбутніх 
викладачів готовності до професійного самовдоско-
налення, пропонується проведення семінару «Проек-
тування і створення освітньо-професійного середо-
вища магістранта» (для викладачів), в межах якого 
передбачається робота над темами: «Творча співпра-
ця та духовна взаємодія викладачів і студентів у по-
зааудиторній роботі», «Формування творчої індиві-
дуальності майбутнього викладача», «Саморозвиток 
та самовдосконалення студентів в умовах освітньо-
професійного середовища», «Збагачення студентів 
досвідом творчої самореалізації як одна із функцій 
освітньо-професійного середовища» тощо. 

 
6. Висновки 
Отже, професійне самовдосконалення майбут-

нього викладача – це усвідомлений магістрантом ці-
леспрямований процес підвищення рівня своєї про

фесійної компетентності, спрямований на максима-
льну реалізацію себе як педагога за особистою про-
грамою розвитку. У процесі дослідження встановле-
но, що можливості позааудиторної роботи як одного 
з засобів формування готовності майбутніх виклада-
чів вищої школи до професійного самовдосконалення 
можна розширити завдяки інтенсифікації науково-
дослідної, творчо-пізнавальної, професійно-орієнто-
ваної діяльності магістрантів. Найдієвішим серед 
шляхів формування готовності майбутніх викладачів 
вищої школи до професійного самовдосконалення у 
процесі позааудиторної роботи є створення освітньо-
професійного середовища магістранта, на підготову 
якого спрямована організація низки вищезазначених 
психолого-педагогічних семінарів для викладачів і 
магістрантів. Серед найефективніших заходів щодо 
підготовки майбутніх викладачів до професійного 
самовдосконалення виокремлюємо: участь у науко-
вих гуртках професійного спрямування, проведен-
ня наукових досліджень у межах наукової теми 
кафедри, підготовка статей та тез доповідей до на-
укових конференцій, участь у тренінгах, майстер-
класах професійного зростання, засіданнях клубу 
педагогічної інноватики, педагогічно-творчих зу-
стрічах, навчальної-дискусійних платформах педа-
гогічного досвіду. 

Активізація позааудиторної роботи дозволить 
підвищити рівень творчої активності магістрантів, 
що забезпечить їхнє подальше професійне й особис-
тісне зростання та самовдосконалення впродовж 
усього життя. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НА УРО-
КАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 
© Л. В. Лук’яник  
 
У статті підтверджено ефективність експериментальної методики застосування етимологічного 
аналізу на уроках української мови в початкових класах. Проблема дослідження є актуальною і полягає у 
педагогічному і методичному обґрунтуванні етимологічної роботи зі словом, вивченні походження й ро-
звитку слів; поясненні походження слова зіставленням його зі спорідненими словами тієї ж або інших 
мов, розгляд первісної форми й значення слова 
Ключові слова: етимологічне пояснення, етимологічний аналіз, походження слів, первісна форма, уроки 
української мови 
 
The effectiveness of experimental methodology of using etymological analysis at the lessons of Ukrainian 
language in primary school is proved in the article. The problem of the study is urgent and is in pedagogical and 
methodological grounding of etymological work with a word, the study of origin and development of the words; 
explanation of origin of the word by its comparison with related words of the same or other languages, 
consideration of initial form and meaning of the word.  
The methodical recommendations as to the mastering of stable skills of etymological explanation of the words by 
the pupils are grounded in experimental study; the criteria of primary school pupils’ erudition in etymology 
were elaborated. In the study are considered the problems of etymological analysis at the lessons of Ukrainian 
language in primary school with combination of grammar and orthographic tasks, using of etymology elements 
as a mean of activation of schoolchildren’s lexicon with the help of lexical-grammar, stylistic and logical 
exercises and different techniques of explanation of the meanings of new words 
Keywords: etymological explanation, etymological analysis, origin of the words, initial form, lessons of 
Ukrainian language 
  


