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У статті актуалізується питання щодо важливості переорієнтації власної професійної діяльності пе-

дагога у напрямі пріоритету механізмів самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, необхідних для йо-

го професійно-особистісного самовдосконалення. Наголошено на важливості розвитку феномену само-

ефективності вчителя як основи розкриття його власного потенціалу, що націлює на духовну актив-

ність та отримання ефективного результату у професійній діяльності, а також як важливий інстру-

мент модернізації вітчизняного освітнього простору. Виокремлено та проаналізовано сутність понять 

«самоефективність», «педагогічна самоефективність». Так, зазначено, що самоефективність слід ха-

рактеризувати такими ознаками, як: рефлексивність та усвідомленість; результативність та націле-

ність на успіх; керованість та послідовність; здатність до самооцінювання; мобільність, гнучкість та 

прогнозованість тощо. Механізм розвитку самоефективності педагога розглянуто з позицій синерге-

тичного підходу, з урахуванням основних принципів синергетичної парадигми в освіті. Акцентовано ува-

гу на можливостях синергетики для педагогічної науки в аспекті розгляду відкритих систем (педагог, 

педагогічний колектив, педагогічна система в цілому), здатних до самоорганізації. Встановлено, що 

будь-який педагог у синергетиці може віднайти для себе смислові ключі щодо побудови власної траєк-

торії управління розвитком самоефективності. Слід розглядати вчителя як продуктивного суб’єкта 

власної професійної діяльності. Схарактеризовано сутнісні ознаки самоефективного вчителя як синер-

гетичної системи. Зроблено висновок, що саме самоефективний педагог у теорії синергії постає як ак-

тивний суб’єкт професійної діяльності та агент змін у руслі реформації загальноосвітнього навчально-

го закладу, та доведено доцільність розвитку у нього таких ознак та властивостей, як: позитивне 

сприйняття дійсності; прийняття себе, інших та оточуючий світ в цілому якими вони є і якими вони 

можуть бути у майбутньому; уміння ставити мету, долати професійні та життєві труднощі з уста-

новкою на самозміну; прояв екзистенційної спонтанності, безпосередньості щодо розв’язання педагогі-

чних задач; впевненість у власному професійному та духовному потенціалі як внутрішньому ресурсі са-

моруху та саморозвитку; здатність реально і адекватно оцінювати себе, бачення як власних позитив-

них якостей, так і недоліків тощо 

Ключові слова: самоефективність, синергетика, професійно-особистісне самовдосконалення, самороз-

виток, педагогічна самоефективність, критичне мислення 
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1. Вступ 

Нині у контексті соціокультурних змін у кра-

їні недостатня увага приділяється питанням станов-

лення і розвитку власне педагога у широкому кон-

текстуальному смислі (вчителя, вихователя, викла-

дача, тьютора тощо), його безпосереднього впливу 

на сучасний світ (як конструктивного, так і деструк-

тивного). Необхідно зробити парадигмальний ак-

цент не стільки на процес й систему педагогічної 

освіти, скільки на предмет дослідження та суб‘єкт 

педагогічної освіти. 

Сучасного педагога як суб‘єкта неперервного 

саморозвитку значно важче (у порівнянні з об‘єктом) 

використовувати, пригнічувати, оцінювати, маніпу-

лювати ним, одним словом, необхідно аналізувати 

причини його незгоди, заперечень, рахуватися з його 

професійною компетентністю, результатами й досяг-

неннями його діяльності. Акцент зміщується у бік 

нової ролі вчителя – не як єдиного наставника носія 

знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора 

в індивідуальній освітній траєкторії дитини. 

Загальне освітнє концептуальне положення в 

контексті необхідності реалізації завдань навчання 

упродовж усього життя вимагає від сучасного вчи-

теля не лише переорієнтації власної професійної 

діяльності у напрямі пріоритету інноваційності 

перед репродуктивністю, а також зміни функції 

комунікації [1]. 

Постає питання про розвиток механізмів само-

реалізації, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, 

необхідних для професійно-особистісного самозрос-

тання педагога. А власне, сам процес самовдоскона-

лення можна розглядати як інвестицію, що є 

обов‘язковою умовою досягнення успіху та підви-

щення рівня самоефективності вчителя, як основи 

розкриття його власного потенціалу, що націлює на 

духовну активність та отримання ефективного ре-

зультату у професійній діяльності. 

 

2. Літературний огляд 

Визначенню сутності та механізмів реалізації 

процесу формування та розвитку самоефективності 

особистості присвятили свої наукові дослідження як 

зарубіжні [2, 3], так і вітчизняні учені [4, 5].  

Так, окреслено динаміку професійної самое-

фективності майбутнього педагога-психолога [4]; 

 розглянуто феномен самоефективності в кон-

тексті аналізу проблеми професійно-особистісного 

самовдосконалення вчителів [6]; 

 досліджено формування педагогічної самое-

фективності майбутніх учителів музики [5]; 

 здійснено аналіз соціально-демографічних та 

організаційно-професійних характеристик самоефек-

тивності педагогічних працівників [7]. 

Проблемі розвитку особистості в контексті си-

нергетичної парадигми, а також пошуку нових орієн-

тирів самоорганізації для освіти присвячено наукові 

праці ряду учених [8, 9]. 

Водночас, дослідженню механізмів розвитку 

самоефективності вчителя у контексті синергетичного 

підходу не приділено належної уваги. Вочевидь, це 

зумовлює перспективу подальших наукових пошуків й 

визначає мету та завдання нашого дослідження. 

3. Мета та задачі дослідження 

Метою дослідження є висвітлення авторських 

поглядів щодо основних шляхів застосування синер-

гетичного підходу до проблеми розвитку самоефек-

тивності сучасного педагога. 

Для досягнення мети поставлені такі завдання 

дослідження: 

1. Розкрити та охарактеризувати можливості 

використання синергетичного підходу та методології 

наукового аналізу феномену самоефективності су-

часного вчителя. 

2. Визначити сутнісні ознаки самоефективного 

вчителя з позицій синергії. 

 

4. Аналіз проблеми застосування синерге-

тичного підходу до формування й розвитку само-

ефективності сучасного вчителя 

Спрямування на професійно-особистісний са-

морозвиток пов‘язане з акцентуванням значущості 

мотивуючих тенденцій змін на основі цінності про-

фесійної самореалізації. Ці тенденції орієнтовані на 

зміст роботи, що виконується, й підвищення задово-

леності від професійної діяльності.  

Професія педагога передбачає активну спів-

працю вчителя з учнями, розвиток їх особистості, що 

потребують великих емоційних затрат. Навчати, мо-

тивувати, стимулювати діяльність учня у педагогіч-

ному процесі можливо тільки за умов постійного ро-

звитку особистості самого педагога, а тому самовдо-

сконалення, самопізнання, саморозвиток – це необ-

хідні умови професійного становлення й зростання 

вчителя. 

Складність роботи над собою обумовлена тим, 

що людина – «гуманітарна система», на яку потуж-

ний вплив здійснюють судження про неї, емоційне 

сприйняття її іншими. Ця система відкрита, жива, що 

постійно розвивається. 

Важливу роль у досягненні успіху у будь-якій 

діяльності, і педагогічній зокрема, відіграють пере-

конання особистості у своїх здібностях отримувати 

ефективний бажаний результат. Це положення гли-

боко обґрунтовується у концепції самоефективності 

в теорії соціального научіння [2]. Так, згідно вищео-

значеної концепції, під самоефективністю слід ро-

зуміти:  

1) переконання людини відносно її здатності 

керувати подіями, що впливають на її життя;  

2) особистісний когнітивний конструкт, що 

впливає на мотивацію та результати діяльності;  

3) переконання особистості в успішності здій-

снення поведінки, необхідної для досягнення очіку-

ваних результатів [2]. 

Водночас, з огляду на дослідження феномену 

самоефективності вчителя, слід зазначити, на наш 

погляд, найбільш влучні тлумачення сутності понят-

тя педагогічна самоефективність, як «інтегративне 

утворення, яке виражається у впевненості педагога у 

власній професійній компетентності, здатності про-

дуктивно здійснювати педагогічну діяльність, оби-

раючи засоби педагогічного впливу, що забезпечу-

ють успішне досягнення поставлених цілей навчаль-

но-виховного процесу» [5] та як «системоутворюва-

льну особистісно-професійну характеристику, що 
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виявляється у готовності та здатності педагога мобі-

лізувати сукупність особистісних якостей, кваліфіка-

ційних знань, умінь та методичної майстерності з 

метою досягнення оптимальних результатів у педаго-

гічній діяльності» [6]. 

Самоефективний педагог характеризується ви-

соким рівнем професійної активності. Процес актив-

ності педагога визначається як інтегративна власти-

вість особистості, що дозволяє здійснювати вільне 

цілепокладання у діяльності, обумовленою самоке-

рованою мотивацією; ініціативно й самокритично 

відноситися до нових задач, що, як правило, виходять 

за межі заданої ситуації; перманентно рефлексувати 

у зоні випередження, прогнозувати результати педа-

гогічної діяльності та стосунків. Формування та роз-

виток самоефективності сучасних вчителів є провід-

ним інструментом модернізації вітчизняного освіт-

нього простору.  

Значущість цієї проблеми зростає у контексті 

новітніх реалій «функціонування синергетичної осві-

ти, здатної відповідати на виклики сучасності», що 

вимагає особливої уваги до професійного та особис-

тісного статусу педагогічного працівника у концеп-

туальному баченні «філософії людиноцентризму в 

стратегіях освітнього простору» [1]. 

Таким чином, ми торкаємося питання викори-

стання теорії синергії у контексті дослідження фено-

мену самоефективності особистості сучасного вчите-

ля. Наскільки ж доцільним й правомірним є такий 

підхід в освітньому ракурсі, а також за яких умов 

можна реалізовувати принципи синергетики в аспекті 

досліджуваної проблеми. 

Термін «синергетика» – від грец. synergia – 

енергія сумісної дії [10]. Синергетика існує у трьох 

іпостасях – синергетика як теорія, синергетика як 

методологія, синергетика як загальнотеоретичне й 

методологічне пізнання світу [11]. 

Нині синергетика визначається як міждисцип-

лінарний напрям наукових досліджень, у межах яко-

го вивчаються загальні закономірності взаємних про-

цесів переходу хаосу і порядку у відкритих неліній-

них системах фізичної, хімічної, біологічної, еконо-

мічної, соціальної та іншої природи. 

Водночас, орієнтуючись на наукові досліджен-

ня синергетичної теорії особистості, можна стверджу-

вати справедливість методологічної тези щодо ймові-

рності прогнозування характеру перебігу процесів 

побудови та еволюції структур у досліджуваних сфе-

рах природничої та людської реальності [9]. 

Вочевидь, з точки зору синергетики, особис-

тість є складною, багаторівневою самоорганізова-

ною системою, тож логічно проблеми розвитку 

особистості розглядати саме з позиції синергетич-

ного підходу.  

Саме його можливості дозволяють розширю-

вати теоретичний та практичний обрій аналізу педа-

гогічних явищ, коли, наприклад, викладача, педагога 

можна розглядати як відкриту систему, що самороз-

вивається і не знаходиться в рівновазі, але має стій-

кість за рахунок самоорганізації хаосу потенційних 

станів у певних структурах і володіє великими влас-

ними можливостями для саморозвитку з навколиш-

нім середовищем [12]. 

Фундаментальні положення синергетики відк-

ривають нові можливості для педагогічної науки, 

адже самоорганізація дає змогу зрозуміти механізм 

розвитку особистості вчителя, педагогічного колек-

тиву, педагогічної системи в цілому [13]. У синерге-

тичному підході закладені можливості діалогу, співт-

ворчості, індивідуального шляху розвитку. Синерге-

тика встановлює, які процеси самоорганізації відбу-

ваються у природі та суспільстві, та якого типу нелі-

нійні закони керують цими процесами та при яких 

саме умовах. 

Використання синергетичного підходу, до яко-

го відсутній повноцінний альтернативний підхід, 

можна позиціонувати як modus vivendi – згоду сторін 

з різними поглядами на певний об‘єкт [1]. Синерге-

тика як теорія самоорганізації складних систем вияв-

ляє спільне в поведінці складних систем.  

Зважаючи на певні обмеження у реалізації си-

нергетичних моделей, а саме те, що синергетика за-

стосовується до колективних, масових процесів, де є 

один або невелика кількість основних детермінуючих 

факторів (параметрів порядку), які можуть бути вио-

кремлено в поле дослідження, застосування теорії 

синергії в аспекті щодо процесу розвитку самоефек-

тивності вчителя як окремого індивіда не є прийнят-

ним [9]. Таким чином, розгляд синергетики як мето-

дологічної основи для наукового аналізу феномену 

самоефективності можливий лише за умови дослі-

дження чисельної кількості вчителів з метою визна-

чення деяких чітких подібних параметрів порядку, 

що стосуватимуться характерних особливостей само-

ефективної особистості. 

 

5. Результати дослідження 

Задля розуміння сутності механізмів форму-

вання самоефективності особистості у теорії синергії 

слід зазначити основні тлумачення проблеми розвит-

ку особистості в поняттях і дефініціях синергетичної 

парадигми. Лише розглянувши їх за загальними та 

специфічними ознаками, можна з‘ясувати доціль-

ність та особливості їх використання. 

Ключові дефініції синергетики щодо розвитку 

особистості в аспекті тлумачення сутнісних ознак 

самоефективного вчителя подано нами у вигляді 

табл. 1. 
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Таблиця 1 

Ключові дефініції синергетики щодо розвитку особистості в аспекті тлумачення сутнісних ознак  

самоефективного вчителя 

Ключові дефініції щодо розвитку особисто-

сті в контексті синергетичної парадигми 

Сутнісні ознаки самоефективного вчителя як синергетич-

ної системи 

Нерівноважність 

(особливий стан особистості, наявність якого 

забезпечує здатність до утворення якісно но-

вих, бажаних змін у структурі системи – її 

ускладнень на новому рівні організації. Пос-

тійна нерівноваженість системи створює пе-

редумови змін, тобто розвитку) [1]. 

– постійна свідома орієнтованість на здобуття нового – знань, 

досвіду, економічних, політичних, культурних досягнень, а 

також специфічна налаштованість на інновацію; 

– здатність до саморефлексії власної педагогічної діяльності 

(перебування у хаосі аналітичних думок та сумнівів); 

– володіння на високому рівні критичністю мислення. 

Відкритість 

(особистість у кожний момент знаходиться у 

стані нескінченної кількості впливів, що на 

неї здійснюються; у кожний наступний мо-

мент часу особистість не залишається незмін-

ною; здатність кожної з підсистем особистості 

(біологічної, соціальної, психічної) до обміну 

енергією, інформацією тощо) [1]. 

– здатність особистості до аналізу інформаційних потоків, 

розпізнавання та відокремлення істинного знання від хибного; 

– володіння продуктивною комунікацією (роль коуча для уч-

нів (не скеровувати та формувати дитину, а пробуджувати та 

стимулювати)); 

– здатність органічно використовувати різноманітні педагогіч-

ні підходи, методики та технології навчання й виховання. 

Нелінійність 

(розвиток особистості як закономірне чергу-

вання етапів нерівноважності та рівноваги; 

жодний зі станів не є «добрим» чи «поганим»; 

це об‘єктивні стани особистості як відкритої 

системи, що здатні до саморозвитку) [1]. 

– володіння нелінійним мисленням під час кризових ситуацій; 

– здатність самостійно обирати траєкторію саморуху до успі-

ху; 

– здатність до резистентності щодо стресових ситуацій, само-

регуляція власної професійної діяльності, гнучкість до заува-

жень  

Когерентність 

(зміна в одному з елементів її структури не-

одмінно зумовлює зміни в інших елементах, 

що дозволяє «вирівнювати» одні складові 

особистості до потрібного рівня за рахунок 

інших) 

– узгодженість та цілеспрямованість дій щодо власного само-

розвитку; 

– орієнтація на підвищення певної власної професійної чи осо-

бистісної компетентності за рахунок інших компетентностей; 

– уміння прогнозувати результати власної діяльності з ураху-

ванням ситуативної специфічності взаємозалежних впливів 

різних факторів. 

Точки біфуркації 

(у них особистість отримує безліч шляхів роз-

витку, в яких «розв‘язується» стан нерівнова-

жності, і після проходження яких система на-

буває нової якості, іншого рівня розвитку; це 

переломні моменти (події) у житті особистос-

ті, переживаючи і долаючи які особистість 

стає іншою [1]. 

– здатність до динамічного пошуку та ухвалення оптимальних 

рішень (щодалі більш нестандартних); 

– усвідомлення необхідності систематичного власного самов-

досконалення як умови подальшого саморозвитку на відміну 

від протилежного процесу деградації особистості; самоприй-

няття й водночас постійне прагнення до розвитку; 

– вибір власне педагогом рівня своїх зусиль, наполегливості, 

доборі завдань визначеного ним ступеня складності для досяг-

нення успіху у практичній діяльності; 

– установка на самозміну та потужний поштовх до послідовної 

роботи над собою. 

Дисипативність 

(здатність особистості використовувати енер-

гію, що надходить ззовні, для підтримування 

власної ідентичності або появи та виявлення 

активності; характеристика може оцінюватися 

і як здатність чинити опір зовнішнім впливам, 

і як спроможність до активного самотворення) 

[1]. 

– здатність відповідно реагувати на події швидкозмінного сві-

ту; 

– готовність сприймати нові враження та здатність активно й 

творчо діяти; 

– здатність реально і адекватно оцінювати себе, бачення як 

власних позитивних якостей, так і недоліків. 

 

6. Висновки 

1. Розвиток самоефективності сучасного педа-

гога повинен стати основою розкриття його власного 

професійно-особистісного потенціалу, а також важ-

ливим інструментом модернізації вітчизняного осві-

тнього простору у руслі реалізації концепції нової 

української школи. 

2. Застосування синергетичного підходу як ме-

тодологічної основи для наукового аналізу феномену 

самоефективності сучасного вчителя дозволить розк-

рити основні механізми реалізації процесів спрямо-

ваних на самовдосконалення у їх професійній діяль-

ності. 

3. Самоефективний педагог у теорії синергії 

постає як активний суб‘єкт професійної діяльності та 

агент змін у руслі реформації загальноосвітньої шко-

ли, і повинен характеризуватися такими ознаками і 

властивостями: 
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– позитивне сприйняття дійсності, що виявля-

ється у готовності розв‘язувати професійні та життєві 

проблеми, суб‘єктній визначеності у складних ситуа-

ціях, здатності до пошуку нових, неординарних шля-

хів та технологій; 

– прийняття себе, інших та оточуючий світ в 

цілому одночасно такими, якими вони є, і такими, 

якими вони можуть бути у майбутньому; 

– уміння концентруватися на проблемах, 

пов‘язаних із здатністю ставити мету, потребою і 

покликанням до творчості; 

– прояв екзистенційної спонтанності, безпосе-

редньості, відвертості, насиченості емоційної реакції 

на розв‘язання педагогічних задач; 

– усвідомлення впевненості, незалежності та 

певної автономії від соціального оточення, віра у 

власний професійний та духовний потенціал як внут-

рішній ресурс саморуху та саморозвитку; 

– прояв креативності як дієвої здатності до 

творчої свободи, професійної майстерності, новизни 

та природньої спонтанності як норми щоденної жит-

тєдіяльності. 
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