
Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                                                                             №10(18)2017 

 

 
28 

5. Волківська, Д. А. Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в університетському середовищі [Текст]: 

дис. … канд. пед. наук / Д. А. Волківська. – К., 2016. – 455 с. 

6. Сергеєва, К. М. Профілактика агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації 

[Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук / К. М. Сергеєва; Київський університет ім. Б. Грінченка. – К., 2016. – 20 с. 

7. Не потони в інформаційному дощі. Навчання медіаграмотності громадян [Електронний ресурс]: пос. – Академія 

української преси, 2016. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/posibnik-dlya-treneriv-ne-potoni-v-infor/  

8. Бакка, Т. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства [Текст]: пос. / Т. Бакка, О. Бурім, 

О. Волошенюк, Р. Євтушенко, Т. Мелещенко, О. Мокрогуз; ред. В. Іванов, О. Волошенюк. – К.: ЦВП, АУП, 2016. – 243 с. 

9. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники [Текст]: уч. пос. / И. В. Вачков. – М.: Ось-

89, 2001. – 224 с. 

10. Huesmann, L. R. Longitudinal Relations Between Children’s Exposure to TV Violence and Their Aggressive and Violent 

Behavior in Young Adulthood: 1977–1992 [Text] / L. R. Huesmann, J. Moise-Titus, C.-L. Podolski, L. D. Eron // Developmental 

Psychology. – 2003. – Vol. 39, Issue 2. – P. 201–221. – Available at: http://www.apa.org/pubs/journals/releases/dev-392201.pdf doi: 

10.1037/0012-1649.39.2.201 

 

Рекомендовано до публікації д-р пед. наук, професор Барановська Л. В. 

Дата надходження рукопису 10.08.2017 

 

Шугайло Яна Володимирівна, кафедра педагогіки та психології професійної освіти, Національний аві-

аційний університет, пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058 

Е-mail: yanashugaylo@gmail.com 

 

 
УДК 378.015.31.041:37.011.3-052 

DOI: 10.15587/2519-4984.2017.113383 
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СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ  

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
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Стаття присвячена розкриттям особливостей педагогічного експерименту щодо реалізації проекту 

стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання засобами самоос-

віти і самовиховання. Розроблена система дозволяє активізувати професійний саморозвиток майбут-

нього майстра виробничого навчання засобами самоосвіти і самовиховання. Розвиток рівня професійної 

самоосвіти і самовиховання впливає на рівень професійного саморозвитку 

Ключові слова: професійні саморозвиток, самоосвіта, самовиховання, педагогічний експеримент, виро-

бниче навчання, освітнє середовище 

 

1. Вступ 

Професійний саморозвиток майстра виробничо-

го навчання – це неперервний процес незворотної пози-

тивної зміни якісних станів його сфер особистості як 

особливої системи (духовно-моральної, потребнісно-

мотиваційної, когнітивної), результат усвідомлення 

потреби у самоосвіті і самовихованні, як засобах оволо-

діння цінностями змісту інженерно-педагогічної освіти, 

набуття студентами таких новоутворень, як нові моти-

ви, цілі і інтереси фахового становлення і удосконален-

ня упродовж життя; нові професійно-важливі знання, 

способи діяльності, новий досвід соціальної комуніка-

ції, професійної творчості і самотворчості, що забезпе-

чують якісний рух до соціального й особистісно значу-

щого реального, цілісного образу «Я». Проведення пе-

дагогічного експерименту є єдиним засобом перевірки 

ефективності запропонованої нами науково-методичної 

концепції стимулювання професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання.  

 

2. Літературний огляд 

Проблема саморозвитку особистості на різних 

історичних етапах розвитку суспільства була об'єк-

том осмислення різних філософських та педагогічних 

шкіл. У них відображалися практики саморозвитку, 

досвід роботи над собою видатних людей, представ-

ників різних історичних епох, обґрунтовувались ін-

дивідуальна і соціальна значущість самовиховання, 

самоосвіти, самовдосконалення тощо. В науці існує 

ґрунтовна теоретична база для задоволення зазначе-

них потреб практики і соціального запиту на фахівця. 

Йдеться насамперед про розробку теорії особистісно 

орієнтованого навчання і виховання [1]. Професійний 

саморозвиток майбутніх педагогів, згідно з акмеоло-

гічними позиціями [2] є процесом формування осо-

бистості, орієнтованої на найвищі професійні досяг-

нення і професійного самовдосконалення особистос-

ті. Важливою є думка [3] стосовно створення у про- 
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цесі професійної підготовки майбутніх педагогів акі-

сологічного простору професійної педагогічної осві-

ти, який реалізується через ціннісні відносини 

суб’єктів цілісного педагогічного процесу. Пробле-

мам педагогічного проектування, як методу, а пізні-

ше й технології у вітчизняній педагогіки присвячене 

дослідження [4]. Проте, незважаючи на вагомі ре-

зультати наукових пошуків, на наш погляд, не розк-

рита у повній мірі проблема цілісного підходу до 

організації і реалізації проекту професійного саморо-

звитку майбутнього фахівця у процесі навчання.  

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – встановити наявність 

залежностей між рівнями професійного саморозви-

тку майбутніх фахівців та їх компетентностями в 

теорії і методиці професійній самоосвіті і самови-

хованні, з одного боку, та психолого-педагогічній 

готовності викладачів – з іншого; експерименталь-

но перевірити спроектовану модель стимулювання 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання у процесі фахової підготов-

ки та оцінити її ефективність.  

Для досягнення мети були поставлені насту-

пні задачі: 

1. Визначити рівні компетентностей студен-

тів у професійних самоосвіті і самовихованні, за-

стосовуючи наукові методи (анкетування, опиту-

вання, бесіда, аналіз загальних показників успіш-

ності навчання, якості знань). 

2. Визначити рівень професійного самороз-

витку майбутніх фахівців як інтегрального показ-

ника професійних самоосвіти і самовиховання. 

3. Встановити рівні готовності викладачів до 

реалізації проекту стимулювання професійного  

саморозвитку майбутніх фахівців. 

4. Впровадити розроблену систему та оціни-

ти її ефективність.  

 

4. Аспекти впровадження педагогічного 

експерименту щодо проекту стимулювання сис-

теми професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого навчання 

У ході експерименту було необхідно прак-

тично підтвердити, що теоретичні та методичні 

засади підготовки майбутніх майстрів виробничого 

навчання до професійного саморозвитку та їхня 

реалізація в педагогічному процесі педагогічних 

ВНЗ сприяють особистісному й професійному зро-

станню майбутніх педагогів, ціннісному усвідом-

ленню необхідності цілеспрямованого безперерв-

ного професійного саморозвитку; теоретичній та 

практичній підготовці, підвищенню рівню профе-

сійних компетентностей; розвитку сукупності емо-

ційних, вольових якостей, важливих для безперер-

вного професійного саморозвитку у майбутньої 

професійної діяльності загалом; спрямованості на 

самоаналіз, самооцінку, самоконтроль, самокорек-

цію власного професійного саморозвитку 

Загальна гіпотеза конкретизована в частко-

вих гіпотезах, зміст яких полягає в тому, що сти-

мулювання системи професійного саморозвитку 

майбутніх майстрів виробничого навчання можли-

во, якщо реалізація проекту системи професійного 

саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання у процесі вивчення у ВНЗ реалізується 

ефективно, якщо розглядати його як цілісну про-

блему за умов такої особистісної орієнтації кожно-

го компонента цієї системи, яка передбачає органі-

зацію в технікумі процесів самоосвіти і самовихо-

вання студентів. Важливим є також забезпечення 

адекватності між розкритими у відповідному прое-

кті цілями і можливостями професійного самороз-

витку майбутніх майстрів виробничого навчання та 

безпосередньої організації його впровадження у 

фахову підготовку. Загалом, експериментальне 

дослідження передбачало:  

– обґрунтування сутності та структурних 

компонентів у цілісному професійному саморозви-

тку майбутніх майстрів виробничого навчання; 

– проведення основних етапів експерименту, 

спрямованих на з’ясування рівнів професійного 

саморозвитку студентів та його динаміку; 

– обґрунтування організаційно-педагогічних 

умов що до професійних самоосвіти і самовихо-

вання майбутніх майстрів виробничого навчання у 

процесі фахової підготовки;  

– узагальнення даних, інтерпретація резуль-

татів, одержаних після формувального етапу екс-

перименту;  

– визначення перспективних напрямів пода-

льших досліджень безперервного професійного 

саморозвитку майбутніх педагогів.  

Варто зазначити, що вся програма наукового 

дослідження містить чотири умовних етапи (теорети-

ко-методологічний; структурно-функціональний, ор-

ганізаційно-педагогічний; експериментально-аналі- 

тичний). Власне педагогічний експеримент склада-

вся з чотирьох етапів (підготовчого, констатуваль-

ного, формувального, узагальнювального). Харак-

теристика етапів та зміст завдань етапів експери-

менту наведені у табл. 1. 

Дослідження проблеми проектування профе-

сійного саморозвитку у майбутніх майстрів вироб-

ничого навчання в умовах особистісно-розвиваль- 

ного професійно-освітнього середовища професій-

но-педаго-гічного коледжу та індустріально – пе-

дагогічного технікуму передбачає визначення за 

допомогою обґрунтованих критеріїв та показників 

рівнів професійних самоосвіти і самовиховання, та 

їхній вплив на загальний рівень професійного са-

морозвитку студентів.   
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Таблиця 1 

Характеристика етапів експерименту щодо проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виро-

бничого навчання засобами професійних самоосвіти і самовиховання 

Назва етапу експерименту Зміст завдань етапу експерименту 

Підготовчий 

Аналіз наукової літератури з проблеми формування готовності майбутніх майстрів 

виробничого навчання до професійного саморозвитку; обґрунтування понять, структу-

ри та рівнів професійної самоосвіти і самовиховання майбутніх майстрів виробничого 

навчання та їхній вплив на загальний рівень професійного саморозвитку студентів; 

розробка методики дослідження та експериментальних методичних матеріалів. 

Констатувальний 

Визначення стану та рівнів професійних самоосвіти і самовиховання майбутніх майст-

рів виробничого навчання та їхній вплив на загальний рівень професійного саморозви-

тку студентів; розробка методичних рекомендацій до педагогічних умов впровадження 

експерименту; узагальнення результатів констатувального етапу експериментальної 

перевірки; визначення контрольних і експериментальних груп студентів для формува-

льного етапу експериментальної перевірки. 

Формувальний 

Експериментальне впровадження педагогічних умов та моделі у навчально-виховний 

процес; реалізація програми формувальної дії в експериментальних групах; проміжний 

контроль рівня прояву залежних змінних; визначення результативності впровадження 

педагогічних умов та моделі стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майс-

трів виробничого навчання; проведення оцінювання рівнів готовності майбутніх майст-

рів виробничого навчання до професійного саморозвитку в експериментальних та конт-

рольних групах. Впровадження в освітний процес два навчальних курса: “Основи про-

фесійного саморозвитку”, “Основи професійної мобільності”. Апробація власної тре-

нінгової методики Тренінг «Життєві перспективи та професійний саморозвиток 

майбутнього майстра виробничого навчання» Впровадження та апробація складання 

індивідуальних освітніх маршрутів та карт професійного саморозвитку. 

Впровадження авторської методиці моделювання професійної кар’єри. 

Узагальнювальний 

Аналіз результатів упровадження педагогічних умов та моделі формування готовності 

до професійного самовдосконалення майбутніх майстрів виробничого навчання у на-

вчальний процес; узагальнення результатів формувального етапу експериментальної 

роботи; формулювання висновків. 

 

Незалежні змінні – умови, які послідовно 

вводяться на формувальному етапі педагогічного 

експерименту: 

Х1 – компетентність студентів в теорії і мето-

диці професійній самоосвіті; 

Х2 – компетентність студентів в теорії і мето-

диці професійного самовиховання;  

Х3 – готовність організаторів експерименту до 

забезпечення професійного саморозвитку. 

Залежні змінні – рівні професійного самороз-

витку майбутніх майстрів виробничого навчання: 

високий, середній, низький. 

Об’єкт дослідження – процес проектування 

професійного саморозвитку студентів індустріально-

педагогічних ВНЗ  

Предмет дослідження – система проектуван-

ня професійного саморозвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання. 

Рівень професійного саморозвитку − це показ-

ник сформованості, що виражається у ступені оволо-

діння майбутнім майстром виробничого навчання 

системою інтегральних дій із розвитку професійних 

компетенцій, особистісних, емоційно-вольвих якос-

тей, необхідних для виконання професійних обо- 

в’язків згідно з ОХК та посадовою інструкцією. Для 

визначення цих рівнів необхідно обґрунтувати їхні 

критерії та показники.  

У рамках дослідження була розроблена про-

грама, що складається з 5 підпрограм, які активно 

впливають на самоосвітню і самовиховну діяльність 

у напрямку професійного саморозвитку майбутнього 

майстра виробничого навчання: 

I – «Саморозвиток особистості студента як 

похідна засвоєння змісту навчальних дисциплін»;  

II – «Саморозвиток особистості студента як 

результат його активності у виховних заходах»; 

III – «Саморозвиток особистості студента 

засобом занурення в професійну діяльність»;  

IV – «Психолого-педагогічна підтримка сту- 

дента в остаточному професійному самовиз-

наченні»; 

V – «Інформаційно-методичне забезпечення 

діяльності викладачів-експериментаторів».  

Для визначення ефективності системи стиму-

лювання професійного саморозвитку майбутніх 

майстрів виробничого у процесі фахової підготовки 

було проведено формувальний експеримент, який 

передбачав апробацію в навчально-виховному про-

цесі за розробленою нами моделлю. Після завер-

шення формувального етапу експерименту було 

проведено підсумкову діагностику результатів сти-

мулювання професійного саморозвитку студентів за 

такими критеріями: усвідомлення необхідності ці-

леспрямованого безперервного професійного само-

розвитку (мотиваційно-ціннісний компонент); рі-

вень одержаних професійно спрямованих знань  

засобами самоосвіти (інформаційно-пізнавальний 

компонент); практично-операційна підготовка, сфо-

рмованість практичних умінь і навичок для профе-

сійного саморозвитку засобами самоосвіти і само-

виховання (організаційно-діяльнісний компонент); 

сукупність індивідуально-психологічних якостей, 

необхідних для саморозвитку й майбутньої профе-

сійної діяльності загалом (емоційно-вольовий ком-
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понент); спрямованість на самоаналіз, самооцінку 

власного професійного саморозвитку (рефлексив-

но-оцінний компонент). Метою підсумкового етапу 

педагогічного експерименту було: з’ясувати рівні 

професійних самоосвіти і самовиховання та їхній 

вплив на рівень саморозвитку; вивчити динаміку і 

характер змін у професійному саморозвитку май-

бутніх фахівців протягом експерименту; співвідне-

сти динаміку професійного саморозвитку виклада-

чів з результатами студентів; опрацювати резуль-

тати за допомогою статистичних методів дослі-

дження; виявити наявність/відсутність відміннос-

тей щодо рівнів професійного саморозвитку май-

бутніх майстрів виробничого навчання ЕГ та КГ. 

Для цього нами була використана методика, до 

якої увійшли адаптовані анкети та методи інших 

науковців. 

На констатувальному етапі експерименту за-

вданням було визначити стан та рівень професійних 

самоосвіти і самовиховання майбутніх майстрів ви-

робничого навчання та їхній вплив на загальний рі-

вень професійного саморозвитку студентів; розробка 

методичних рекомендацій до педагогічних умов 

впровадження експерименту; узагальнення результа-

тів констатуючого етапу експериментальної перевір-

ки; визначення контрольних і експериментальних 

груп студентів для формувального етапу експериме-

нтальної перевірки. Для початкової діагностики по-

єднували такі методики:  

– авторські анкети; «Диспозиційна характерис-

тика саморозвитку особистості – ДХСО» (С. Кузікова); 

– «Діагностика мотивації успіху» (Т. Елерс); 

тест «Потреба в досягненні» (Ю. Орлов та ін.); 

– «Діагностика потреб у саморозвитку»  

(В. Маралов); 

– «Діагностика рівня професійної спрямовано-

сті» (Т. Дубовицька); 

– Тест «Мотивація професійної діяльності» 

(методика К. Замфір у модифікації А. Реан); 

– методика аналізу мотивації навчання у ВНЗ 

(Т. Ільїна); 

– самоактуалізаційний тест (САТ); 

– Тест «Оцінка здатності до саморозвитку і 

самоосвіти» В. Андрєєва; «Ціннісні орієнтації»  

(М. Рокич); 

– «Методика діагностики творчої активності» 

(розроблена М. Рожковим, Ю. Тюнниковим, Б. Алі-

шевим, Л. Воловичем);  

– Тест «Упевненість у собі» (В. Ромек); 

– «Самооцінка впевненості в собі» (С. Ємель-

янов); 

– Методика дослідження вольової саморегуля-

ції (А. Зверькова, Є. Слідман); 

– Техніка самоаналізу та самовизначення  

(С. Вершловський); 

– Тест-опитувальник самоефективності (Дж. Мад-

дукс, М. Шеер, адаптація А. Бояришникової); 

– «Діагностика рівня розвитку рефлексивнос-

ті» (А. Карпова); 

– Тест «Самооцінка» (Л. Столяренко); тест 

«Самооцінка особистості» (Л. Мацко, М. Прищак,  

Т. Первушина); 

– адаптований варіант методики Н. Фетіскіна 

«Діагностика рівня парціальної готовності до профе-

сійно-педагогічного саморозвитку».  

Після цього опрацьовувалися результати щодо 

визначення рівнів професійних самоовіти і самови-

ховання, також інтегральний рівень професійного 

саморозвитку. Крім названих методик були викорис-

тані такі методи: аналіз відвідування навчальних за-

нять, аналіз загальної успішності і якості знань, бесі-

да з класним керівником, метод спостережень. 

 

5. Результати дослідження та їх обговорення 

Проведений педагогічний експеримент підтве-

рдив гіпотезу, що професійний саморозвиток майбу-

тнього майстра виробничого навчання – категорія 

системна, багатокомпонентна. Він здійснюється за 

законами саморуху. Ефективний вплив на професій-

ний саморозвиток майбутнього фахівця – важливіше 

завдання для навчального закладу. Розроблена сис-

тема дозволяє активізувати професійний саморозви-

ток майбутнього майстра виробничого навчання за-

собами самоосвіти і самовиховання. Також нами був 

проаналізований вплив професійного саморозвитку 

викладачів-експериментаторів на рівень професійно-

го саморозвитку майбутніх майстрів виробничого 

навчання. Гіпотеза підтверджена: розвиток рівня 

професійної самоосвіти і самовиховання впливає на 

рівень професійного саморозвитку. Згідно з статис-

тичним аналізом коефіцієнт кореляції Пірсона роз-

раховується для оцінки наявності або відсутності між 

двома змінними величинами лінійного зв'язку. У на-

шому випадку ми одержали вельми високий рівень 

кореляційного зв’язку (0,96, 0,99 ) між компетентно-

стями студентів у професійних самоосвіті і самови-

хованні та загальним рівнем професійного самороз-

витку. Також визначений був високий рівень (0,74, 

0,8) кореляційного зв’язку між залежністю рівня 

професійного саморозвитку викладачів та рівнем 

професійного саморозвитку майбутніх фахівців. Од-

нак вищий коефіцієнт кореляційного зв’язку поміче-

но між впливом компетентностей у професійних са-

моосвіті і самовихованні та загальним рівнем профе-

сійного саморозвитку майбутніх фахівців. Розробле-

на система стимулювання професійного саморозвит-

ку у майбутніх майстрів виробничого навчання буде 

ефективнішою, якщо означений процес побудувати 

на основі розроблення й реалізації науково обґрунто-

ваних педагогічних умов: створення особистісно-

розвивального професійно-освітнього середовища у 

професійно-педагогічних коледжах та індустріально-

педагогічних технікумах, ; формування пізнавальної 

самостійності у студентів; упровадження технології 

стимулювання професійного саморозвитку.  

 

6. Висновки 

Проведений педагогічний експеримент підтве-

рдив гіпотезу, що професійний саморозвиток майбу-

тнього майстра виробничого навчання – категорія 

системна, багатокомпонентна. Він здійснюється за 

законами саморуху. Ефективний вплив на професій-

ний саморозвиток майбутнього фахівця – важливіше 

завдання для навчального закладу.  
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1. У ході експерименту завдяки дослідницько-

му інструментарію були встановлені рівні компетен-

тностей студентів у професійних самоосвіті і самови-

хованні (низький, середній, високий). Була надана 

характеристика і обґрунтування рівнів з психолого-

педагогічних позицій. 

2. Були визначені рівні професійного саморозви-

тку студентів як інтегральної характеристики їхньої 

компетентності у професійних самоосвіті і самовихо-

ванні(низький, середній, високий). На формувальному 

етапі у експериментальних групах був прочитаний осо-

бистісно-зорієнтований спецкурс, проведені тренінги.  

3. Завдяки дослідницькому інструментарію 

були визначені рівні готовності викладачів – експе-

риментаторів до впровадження проекту системи 

професійного саморозвитку майбутніх майстрів ви-

робничого навчання. 

4. На констатувальному етапі експерименту була 

встановлена динаміка рівнів компетентностей студентів 

у професійних самоосвіті і вихованні, а також констато-

вані зміни у рівнях професійного саморозвитку студен-

тів. Розроблена система дозволяє активізувати профе-

сійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого 

навчання засобами самоосвіти і самовиховання. 
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