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У статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти самореалізації
майбутніх учителів початкових класів. Зазначається, що професiйна
самореалiзaція є складним процесом, який здiйснюється в активнiй
практичнiй дiяльностi та має педагогiчні функцiї і завдання згiдно з
структурними характеристиками особистостi майбутнього педагога.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНI АСПЕКТИ САМОРЕАЛIЗАЦІЇ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛIВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСIВ
Oсвiтa сьогоднi не може задовольнитися лише знаннiєвою моделлю
навчання та виховання, потрiбнi новi пiдходи до організацiї oсвiтнього
процесу, що грунтується на компетентнiсному розумiннi сутностi педагогапрофесiонала, необхідно створити педагогiчнi умови для розвитку таких
суб'єктних

якостей

майбутніх

фахівців

освітньої

галузi,

як

«самоактуалiзацiя», «самоствердження», «самовираження» та ін. Особливе
місце в процесi фахової пiдготовки належить самореалiзацiї.
Зазначена проблема є предметом мiждисциплiнарного дослiдження вона
розглядається фахiвцями рiзних галузей – філософії (Л. Антропова,
Ш. Бюлер, Т. Ветошкiна, К. Гольдштейн, Р. Загiров, А. Маслоу, В. Муляр,

К. Роджерс, С. Фромм. М. Хайдеггер, К. Ясперс), соцiологiї (О. Анiщенко,
Д. Белл, С. Головаха. Р. Зобова, В. Келась'єва, Н. Ланiна, В. Ланiотто,
C. Cyїмeнкo, В. Харчева, М. Чурiлов, В. Ядов, Ю. Яковенко), акмеологiї
(А. Деркач, В. Зазикiн, І. Корнилова, Н. Кузьміна, B. Mapкін, Л. Рибалко,
Е. Сайко, I. Ceмeнoв), психологiї (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв,
Л. Божович, А. Брушлинський, В. Давидов, Д. Ельконiн) та педагогіки
(В. Андрущенко, Є. Барбiна, С. Гончаренко, В. Гриньова, Н. Гузiй,
В. Гупаловська, О. Дубасенюк, М. Євтух, І. Зязюн, А. Кириченко,
Н. Kомicapeнкo, І. Краснощок, В. Курило, В. Лозова, Н. Лосєва, В. JIуговий,
Г. Нестеренко, Н. Ничкало, О. Пєхота, І. Пiдласий, Л. Пуховська,
В. Семичєнко, С. Сисоєва, А. Сущенко, Н. Юхименко).
Педагогами

зазначається, що

самореалiзацiя

вчителя

передбачає

наявність у нього вмiння планувати й проектувати свою дiяльність,
креативний пiдхiд до вирiшення професiйних проблем, aдeкватне сприйняття
реальності, позитивне ставлення до cвiту, основане на моральних цiнностях,
здатнiсть до самооцiнки та самовдосконалення.
Аналiзуючи працi зазначених вище aвтopiв, професiйну самореалiзацію
майбутнiх учителiв початкових класiв розглядаємо як процес гармонійного
розвитку особистостi у поєднаннi iз набуттям професійно-практичного та
духовного

досвіду;

прагнення

до

самопiзнання,

самовиявлення,

самозадоволення, розкриття і здiйснення власного потенцiалу, який постiйно
розвивається; реалiзація iндивiдуальностi зa допомогою власних зусиль за
власною iнiцiативою.
Структура самореалiзацiї майбутнiх вчнтелiв початкових класів містить
мотиваційно-цiннісний, когнiтивний, емоцiйно-вольовий та операційнодіяльнісний або поведiнковий компоненти.
Критерiями та показниками мотивацiйно-цiннiсного компоненту ми
вважаємо мотиви вибору професiї, стiйкий iнтepec до професiйної діяльностi,
прагнення та здатнiсть до подолання труднощiв, самоорганізацiя у процесi
виконання завдань, доручень, обов'язкiв, цiннiснi орієнтації вчителя, ціннісне

ставлення до професiї вчителя та особистостi учня; критерiї та показники
когнітивного

компоненту

самопiзнання,

самореалiзації

самоспостереження,

полягають

самооцiнки,

у

здатностi

усвiдомлення

до

власних

потреб, прав i зобов'язань на рівні соціуму, розумiннi важливостi
саморозвитку не тiльки для власного, але й суспiльного добробуту; емоцiйновольовий компонент самореалiзацiї виявляється в бажанні майбутніх
вчителів початкових класiв aктивно включатися в навчальну, науководослiдну, предметно-перетворювальну, суспiльно-корисну дiяльнiсть; в
операцiйно-дiяльносному компонентi професiйної самореалiзацiї суттєвим є
виявлення

пiзнавальних,

пошукових,

органiзаторських,

предметно-

перетворювальних умінь та вмінь суб'єкт-суб'єктної взаємодiї на piвнi звичок
як основи самореалiзацiї.
Неможливо проблеми самореалiзацiї особистостi розглядати окремо від
процесу соцiалiзацiї. Соцiалiзацiя забезпечує не лише збереження культурної
цiлiсностi суспiльства, але й комфортнiсть життєдiяльностi окремої
особистостi та можливостi її самореалiзацiї в певних соцiальних зв'язках.
Coціум задає об'єктивнi параметри iндивiдуальної дiяльностi, однак його
розвиток потребує "нaдмipнocтi" особистостей, якi не просто виконують
засвоєнi ролi, але активно включаютъ свiй потенцiал до природноiсторичного процесу колективної культуротворчостi [1, с. 225].
Сучаснi захiднi та вiтчизнянi школи, якi реалiзують потреби часу та
соцiуму, виходять на шляхи створення oсвiтнix систем, зорiєнтованих на
самовизначення та самореалiзацiю особистостi (системи розвиваючого
навчання Л. Занкова, технологiя розвивального навчання Д. ЄльконiнаДавидова, системи розвивального навчання iз спрямуванням на розвиток
творчих якостей особистостi (I. Волков, Г. Альтшуллер), особистiсно
зорiєнтоване навчання (I. Якiманська), технологiя саморозвивального
навчання

Г.

Селевко,

технологiя

авторської

О. Тубельського, школа-парк М. О. Балабана та iн.).

школи

самовизначення

Найважливiшим аспектом проблеми взаємозв'язку соцiокультурного
середовища i самореалiзацiї особистостi є piвeнь вiдкритостi культури в
даному суспiльствi. З одного боку, сутнісні сили особистостi будуть тим
бiльш рiзноманiтними i дiєвими, чим ширший доступ має людина до
суспiльного культурного досвіду. З iншого – чим вищим є piвeнь вiдкритостi
культури до нових внесків, тим значнiшим i вiковiчнiшим буде результат
кожного окремого акту самореалiзації особистостi.
До речi, piвeнь доступу людини до сукупного соцiокультурного досвідy
залежить i від соцiально-економiчного становища, рiвня життя iндивiда. Для
успiшної самореалiзацiї необхiдно мати певний матерiальний достаток, який
дозволяє задовольняти вiтальнi потреби i отримувати необхiдну iнформацiю
та засоби виробництва. Однак, слiд зазначити, що достатнiй piвeнь життя –
це лише одна з умов успiшної самореалiзації: без активiзацiї внутрiшнiх
чинникiв процес не розгортається.
Соцiально-психологiчний

клiмат

мiкросередовища

також

може

прискорювати чи гальмувати процес самореалiзацiї особистостi та впливати
на його спрямованiсть.
Бiльшостi людей для активної життєдiяльностi необхiдно вiдчувати
пiдтримку оточуючих, розумiти, що ними обраний вiрний шлях. Тому
сприятливим для саморозвитку та самореалiзацiї стає таке мiкросередовище,
в якому людину оточує група однодумцiв – тoдi процеси самоосвiти
призводять до значнiших результатiв i зростає впeвнeнicть у поставлених
цiлях дiяльностi. Одним з прикладiв такого стимулу пiд час фахової
пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв є проходження рiзних видiв
педагогiчної практики та безпосередня пiдтримка один одного з боку
одногрупників, методистiв, вчителiв школи та дiтей.
Цiкавим є факт поєднання особистiсної та професiйної самореалiзацiї
майбутнiх учителiв початкових класiв. Проблема особистiсної самореалiзацiї
та кар'єрного зростання нікого не залишає осторонь. На жаль, не завжди цi
двi складовi гармонiйно поєднуються в особистостi. Бувають випадки, коли

людина підiймається кар’єрними сходами, але не отримує вiд цього
задоволення. Тому критерієм успішностi професiйної самореалiзацiї та
конкурентоспроможнiсть в обранiй професiї є кар'єрне зростання, яке в той
або іншiй мipi дозволяє стверджувати наявнiсть як компетентності вчителя,
так і його задоволеності результатами власної професiйної діяльності
(спiвпадання плану та факту).
Таким чином, професiйна самореалiзaція є складним процесом, який
здiйснюється в активнiй практичнiй дiяльностi та має педагогiчні функцiї і
завдання згiдно з структурними характеристиками особистостi майбутнього
педагога.
Актуальнiсть зазначеної проблеми та її недостатня дослiдженність
потребує подальшого вивчення комплексу умов, факторiв та критерiїв
професiйної самореалiзацiї.
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