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CАМОПРОЕКТУВАННЯ І ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК 

МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Анотація. Представлено механізм самопроектування та професійного 

саморозвитку молодих фахівців у регіональній освітній системі підвищення 

кваліфікації. Розкрито процес вибудови власної ідентичності, що базується на 

опануванні та присвоєнні культурно заданих схем і норм самоорганізації через 

регіональну школу новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників післядипломної освіти. 
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Nadiia Bilyk 

SELF-DESIGN AND SELF-DEVELOPMENT OF THE YOUNG 

SPECIALISTS IN THE REGIONAL SYSTEM OF IN-SERVICE TRAINING 

Abstract. This paper presents system of self-design and professional self-

development of the young specialists in the regional system of in-service training; 

describes process of  evolution of own identity which is based on mastering 

and enculturation and self-organization while attending regional school 
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of innovation for the administrative workers, researchers, educators of the in-service 

education. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Проектування має 

місце тоді, коли є технологія досягнення мети, а самопроектування, на наш 

погляд, – процес, який мотивує особистість до саморозвитку впродовж життя. 

Особистісне самопроектування – цілеспрямована робота над своєю 

особистістю, свідоме перетворення себе, придбання певних якостей або 

позбавлення від інших, небажаних, а також засвоєння самої технології 

діяльності, зміст якої – вибудова себе. Механізм тут схожий на той, який діє 

при рефреймингу: новий контекст, нові вимоги, нове формулювання і 

позиціонування особистістю себе в рамках нового життєвого проекту 

провокують новий погляд на себе якби в іншому вимірі, в результаті чого може 

відбутися переосмислення і розвиток особистості (може, але далеко не завжди 

відбувається). Життєве самопроектування виступає при цьому як діяльнісний 

контекст особистісного розвитку.  

Погоджуємося з Н. Чепелєвою, що «у смислових координатах 

самопроектування особистості й проектування власного життя можна 

розглядати як єдине ціле»
1
. 

Важливу роль у процесі як життєвого, так і особистісного 

самопроектування займають завдання, які ставить перед собою особистість, 

перш за все, осмислене завдання. Ці завдання спочатку запозичуються з 

соціуму, але в процесі життя і власного розвитку людина може їх 

перевизначати і довизначати, реконструюючи таким чином як власні уявлення 

                                              
1
 Чепелева, Н. В. Самопроектування особистості в дискурсивному просторі / 

Н. В.Чепелєва // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. стат. / НАПН 

України, Ін-т соціальної та політичної психології; [ред. рада М. М. Слюсаревський (голова), 

В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2012. – Вип. 31 (34). – C. 12–20. 
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про зовнішню і внутрішню реальність, так і результати інтерпретації і 

реінтерпретації особистісного досвіду.  

Отже, самопроектування спрямоване на створення особистістю ідеальних 

моделей себе, при цьому зміст цих моделей багато разів змінюється в 

залежності як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників.  

Метою статті є представлення механізму самопроектування та 

професійного саморозвитку молодих учителів у регіональній освітній системі 

підвищення кваліфікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом проектування 

набуває компетентнісно зорієнтованого контексту, що налаштовує його на 

самовдосконалення і саморозвиток молодих фахівців під час творення проекту 

власного досконалого образу, підтвердженням чого є праці В. Бедерханової, 

В. Безрукової, І. Беха, Н. Білик, М. Боритко, В. Буряка, С. Єлканова, І. Зязюна, 

Л. Зязюн, В. Сластьоніна, Ю. Тюннікова та ін., де подана психолого-

педагогічна характеристика самопроектування особистості як важливого 

компоненту самовдосконалення.  

Самопроектування за своїми сутнісними ознаками спирається на 

особистісно центровані процеси, що пов’язані з феноменом самості 

(У. Джеймс, А. Маслоу, К. Роджерс та ін.), як-от: самовдосконалення 

(А. Богуш, В. Дряпіка, О. Мороз, О. Самаль), саморозвиток (Р. Бернс, І. Булах, 

Б. Вульфов, О. Газман, В. Зінченко, І. Кузьменко, Г. Олпорт, М. Ценко), 

самореалізація (І. Бех, Б. Гершунський, С. Гончаренко, А. Зайцева, В. Кремень, 

А. Хуторський). Вченими визначені два підходи до розуміння результативності 

самопроектування: з одного боку результатом є створення індивідуального 

автопроекту образу ідеального фахівця, а з іншого – позитивні особистісно-

фахові зміни, що відбуваються із суб’єктом протягом самостійно-творчої 

розробки плану, його корекції щодо досягнення мети такого проекту. 

Міждисциплінарний аналіз наукової літератури засвідчив, що 

самопроектування є цілеспрямованою і неперервною, самостійною і творчою 

діяльністю особистості, що націлена саме на саморозвиток і 
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самовдосконалення. Означена діяльність полягає у побудові власного бажаного 

образу досконалого фахівця, виявленні індивідуальної траєкторії його 

досягнення та рефлексії отриманих результатів.  

У результаті аналізу наукової літератури виявлено, що самопроектування 

є одним із видів проектних технологій, метою яких є, з одного боку, зміни та 

оновлення об’єкту проектування, яким може бути педагогічна система, 

педагогічного простір, педагогічна діяльність, з іншого – творчі зміни та 

розвиток суб’єкту проектування, яким є будь-який з учасників педагогічного 

проектування.  

Тому вважаємо, що творчі зміни у молодих учителів можуть бути 

цілеспрямованими та прискореними через регіональну Школу молодого 

вчителя, яка інтегрує в собі різних фахівців, при чому обов’язково під науковим 

керівництвом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Власний досвід у «молодих» 

дорослих (до 30 років) нещодавно набутий, не такий великий за обсягом і 

варіабельністю, в достатній мірі віртуальний, хоча вже й позбавлений 

«проковтування» соціокультурних зразків без індивідуальної переробки 

власних вражень, як у юності
2
 .  

Можна допустити, що в зрілішому віці свідоме особистісне 

самопроектування здебільше має місце, якщо життєвий проект вимагає 

наявність в особистості певних якостей, а їх немає. Якщо така життєва ситуація 

має місце, сама реалізація життєвого проекту може викликати особистісний 

розвиток, який у такому разі стане невід'ємною складовою і побічним 

продуктом здійснення життєвого проекту. Цю ситуацію О. Зарецька називає 

особистісним самопроектуванням у складі життєвого
3
 . 

                                              
2
 Зазимко, О. В. Рефлектирующее обособление как механизм понимания и 

интерпретации личностного опыта в юношеском возрасте / О. В. Зазимко // Актуальні 

проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. ІІ. Психологічна герменевтика. – 

Вип. 7. – С. 143–154. 
3
 Зарецкая, О. А. Самопроектирование и личностное развитие (методологический 

аспект) / О. А. Зарецкая // Психологическое знание в контексте современности: теория и 
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О. Остапчук зазначає, що в теорії самопроектування значна увага 

приділяється програмі розвитку особистості. У такому розумінні він розглядає 

самопроектування як попереднє розроблення основних деталей майбутньої 

діяльності щодо саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації. Учений 

доводить, що самопроектування організується за індивідуальною програмою, 

яка розуміється як орієнтувальна основа поетапного освоєння майбутнім 

учителем культури педагогічної діяльності тощо. Структура такої програми 

включає блок професійної самоідентифікації, ціле-функціональний блок 

(включає генеральну мету – формування готовності студента до 

самопроектування і часткові цілі, які співвідносяться із структурою певної 

професійно-педагогічної компетентності), конструктивно-технологічний блок 

(конструювання змісту і педагогічного інструментарію досягнення поставлених 

цілей), блок педагогічних практик (самопроектування професійної 

компетентності в різних педагогічних ситуаціях), контрольно-корекційний блок 

(самоконтроль результатів саморозвитку). Самопроектування виступає як засіб 

професійного саморозвитку педагога, виконуючи в цьому процесі функції 

самоактуалізації, саморегуляції, соціалізації, професійної ідентифікації, 

раціоналізації, оптимізації
4
 . 

Зважуючи на цінність технологій і самопроектування в процесі 

підготовки учительських кадрів, для педагогічної і психологічної науки постає 

проблема: дослідити сутнісні і проектні характеристики цілісного процесу 

розвинення у молодих учителів готовності до самопроектування.  

Наприклад, В. Бедерханова наполягає на одночасному педагогічному 

проектуванні й проектуванні саморозвитку і визначає наступні принципи 

самопроектування: принцип валеологічності досягнення успіху; принцип 

індивідуалізації; принцип розвитку творчого потенціалу людини, їх прихованих 

                                                                                                                                                      
практика : сб. ст. по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием 26-28 февраля 2016 года / под общ. ред. Л.М. Попова, Н.М. 

Швецова. – Йошкар-Ола : ООО ИПФ «СТРИНГ», 2016. – C. 254–259. 
4
 Остапчук, О. Професійний саморозвиток і самопроектування в системі 

педагогічної освіти / Олена Остапчук // Шлях освіти. – 2007. – №4. – С. 13–18.  
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можливостей; принцип психологічної комфортності; принцип оптимістичності 

навчання, укріплення віри у себе, свої можливості
5
 .  

В. Пустовалова дає наукове обґрунтування самопроектуванню 

управлінської діяльності методистів муніципальної методичної служби як 

дієвого механізму розвитку їхньої професійної компетентності. По-перше, 

визначені в рамках концептуального оновлення діяльності муніципальної 

методичної служби вимоги до професійної компетентності методистів, які 

полягають у: розробленні концептуальних питань та організаційних механізмів 

методичного супроводу педагогів в умовах модернізації змісту роботи 

методичної установи; освоєнні нових функцій (проектно-діагностичної, 

дослідної тощо); вдосконаленні власної управлінської діяльності відповідно до 

розвитку інформаційної інфраструктури методичної установи, пріоритетних 

напрямків розвитку освіти; оволодінні науково-методичним рівнем здійснення 

діяльності, що передбачає самостійне її проектування відповідно до вимог 

науки і практики; дослідницької роботи; управлінні розвитком об'єкта, на який 

спрямована ця діяльність. По-друге, доведено, що відповідає даним вимогам 

процес самопроектування управлінської діяльності методистів муніципальної 

методичної служби, сутність якого полягає в проблемному самовизначенні 

методистів щодо здійснюваної методичної роботи на муніципальному рівні і в 

її цілеспрямованому перетворенні. По-третє, розроблена модель 

самопроектування управлінської діяльності методистів муніципальної 

методичної служби як механізму розвитку їхньої професійної компетентності. 

Вона включає в себе інсталяційний, діяльнісний, аналітичний етапи, в процесі 

реалізації яких здійснюється самодіагностика і аналіз управлінської діяльності, 

виявлення суперечностей самоідентифікації та їх дозволу, визначення 

загальних цілей методичної роботи на муніципальному рівні і бажаного образу 

управлінської діяльності для їх досягнення, розроблення технологічного 

                                              
5
 Бедерханова, В. Совместная проектировочная деятельность как средство развития 

детей и взрослых [О необходимости проектирования саморазвития наряду с 

проектированием процессов и систем] / В. Бедерханова // Развитие личности. – 2002. – №1. 
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аспекту його освоєння, організаційного механізму реалізації управлінських 

функцій; оцінка змін власне управлінської діяльності та її результатів
6
 . 

Також нам імпонує думка О. Новської щодо визначення змісту 

«самопроектування фахового розвитку студентів магістратури у процесі 

музичного навчання» як особистісно-ціннісної, індивідуальної, інтегрованої, 

творчо-дослідницької діяльності студента магістратури, що передбачає 

створення бажаного образу фахового Я і побудову індивідуальної траєкторії 

його досягнення, та забезпечує актуалізацію суб’єктної позиції щодо фахового 

самовдосконалення, продуктивної виконавсько-педагогічної рефлексії, 

реалізацію творчого потенціалу
7
 . 

Спираючись на вищезазначене, вважаємо, що технології 

самопроектування потребують варіативного освітнього середовища та 

наукового супроводу. Досягнення цієї мети передбачає організацію навчання в 

регіональній освітній системі як на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, так і в творчих педагогічних спільнотах за 

професійними інтересами, концентрації їхньої уваги на розвитку самореалізації 

свого інтелектуального, творчого, інноваційного та наукового потенціалу. 

Результати дослідження. Із метою активізації участі керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти України у 

заходах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної 

педагогічної освіти» та необхідністю підготовки широкого спектру експертів-

консультантів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які 

пройшли відповідну професійну підготовку та сертифіковані для участі у 

методичній і науковій підтримці реалізації освітніх проектів в Україні була 
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педагогика, история педагогики и образования» / Вега Вадимовна Пустовалова. – Томск, 

2009. – 172 с. 
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відкрита Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників післядипломної освіти. У свою чергу у 2012 р. нами 

була створена Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти (РШН), через 

яку відбувається зрощення педагога-новатора, стратегічна мета яких полягає у 

конструктивній зміні регіональної освітньої системи, суб'єктами якої є 

учасники цих шкіл. 

У рамках Полтавської РШН протягом 2015–2016 років функціонувала 

Школа молодого вчителя Полтавщини, метою якої було розроблення фахівцями 

самопроекту «Розвиток професіоналізму» і проекту особистої системи 

професійної діяльності у нерозривному поєднанні цих процесів протягом 2015–

2016 років
8
 .  

Відзначимо важливість такої спільноти молодих учителів (1–3 роки 

педагогічного стажу) різних спеціальностей (з української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, інформатики, математики, історії, англійської та німецької 

мов, фізики, трудового навчання, музичного мистецтва, фізичної культури, 

початкових класів) у регіональній освітній системі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Така інтеграція вчителів різних спеціальностей дає 

цікавий результат: взаємозбагачує і спонукає до цілеспрямованого 

самопроектування, самоуправління, розвитку та саморозвитку педагогічної 

майстерності учасників Школи молодих учителів Полтавщини 
9
. 

Спираючись на дослідження О. Новської
10

, нами модифікована структура 

самопроектування фахового розвитку молодих учителів, яка включає чотири 

структурних компонента:  
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1) мотиваційний – виконання функції щодо актуалізації проблеми 

саморозвитку і самовдосконалення особистості молодого фахівця; 

стимулювання налаштованості на якісні фахові самозміни; 

2) когнітивно-стратегічний – реалізація організуючої функції щодо 

вибудови оптимальної моделі самопроектування власного фахового розвитку 

на основі самодіагностики індивідуальних якостей;  

3) розвивальний – реалізація розвивальної функції в контексті створення 

індивідуального проекту професійного саморозвитку молодого вчителя; 

4) рефлексивний – виконання фахових досягнень, визначення 

педагогічних проблем і шляхів їхнього вирішення, коректування персональної 

траєкторії досягнення образу досконалого фахівця у близькій і далекій 

перспективі. 

Така структура самопроектування фахового розвитку молодих учителів 

дозволила їм цілеспрямовано від рівня допрофесіоналізму вийти на рівень 

професіоналізму, своєчасно коригувати концептуальну та змістову 

спрямованості кожного з них та конструктивно впливати на якість особистісної 

й педагогічної діяльності в цілому. 

Протягом двох років на засіданнях проводилися такі форми роботи: дебют 

молодого фахівця, тренінги («Відеоурок»; «Як створити блог»; «Комп’ютерні 

тести на уроках»; «Технологія скрайбінг»). Застосовувалися технології 

портфоліо досягнень, ситуації успіху, відбувалося знайомство із сучасними 

зарубіжними технологіями тощо. Було створено сайт «Школа молодих учителів 

Полтавщини». 

Результати роботи Школи: 100-відсоткове виконання творчих завдань, 

поставлених перед учасниками, – 20 (74 %) осіб; створено 22 (81 %) 

персональних сайтів і блогів; розроблено 27 (100 %) відеоуроків; опубліковано 

16 (59 %) статей; брало участь 18 (67 %) осіб у міжнародних, всеукраїнських, 

обласних науково-практичних конференціях; проведено 10 (37 %) майстер-
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класів; створено 107 комп’ютерних тестів до уроків – 22 (81 %) особи; 2 (7%) 

особи закінчили заочно магістратуру.  

Усі вищеперелічені форми професійного саморозвитку вчителя стали 

основою його зростання як фахівця. Отже, якщо приступити до справи з 

бажанням і докласти належні зусилля, результати не змусять себе довго чекати. 

Планомірна, систематична і цілеспрямована робота в Школі молодого вчителя 

Полтавщини дозволила всім учасникам значно підвищити свій професіоналізм 

у регіональній системі підвищення кваліфікації й отримати сертифікати.  

Висновок. Таким чином, творчий підхід до справи є одним із якостей 

вчителя-професіонала. Проте творчість – це не лише перетворення досвіду, але 

й прагнення до розвитку, пошуки новизни, що приводять до новаторства. 

Таким чином, професійний саморозвиток педагога можна розглядати як процес 

самопроектування та самотворення власної особи. 

Отже, нами встановлена сутність діяльності самопроектування: як 

цілеспрямованої і неперервної, самостійної й творчої діяльності особистості, 

що націлена на саморозвиток та самовдосконалення особистості. Означена 

діяльність полягає у побудові власного бажаного образу, виявленні 

індивідуальної траєкторії його досягнення і рефлексії отриманих результатів.  
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