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АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ  

В КОНТЕКСТІ СКЛАДНИКІВ ДІАДИ  
«РОЗВИТОК – САМОРОЗВИТОК» 

 
У статті розкрито суть поняття «педагогічна діяльність» як 

процесу вирішення безлічі педагогічних задач. Складники діади «розвиток – 
саморозвиток» розглянуто з огляду на напрями, стадії, зовнішню й 
внутрішню оцінку професійного розвитку та в контексті залежності від 
спрямованості дій учителя. Увагу акцентовано на елементарному, 
базовому, досконалому та творчому рівнях професійної майстерності. 
Саморозвиток розглянуто як процес постійного створення вчителем 
особистісно-розвивальних ситуацій. Висвітлено напрями розвитку та 
саморозвитку сучасного вчителя та зазначено документи, у яких 
засвідчується зазначене. 

Ключові слова: діада «розвиток – саморозвиток», педагогічна діяль-
ність, професійний розвиток, професійна майстерність, особистісно-
розвивальні ситуації, напрями розвитку та саморозвитку. 

 
The article reveals the essence of the concept of «pedagogical activity» as 

a process of solving a multitude of pedagogical tasks. Dyadic ingredients 
«development – self-development» are considered in terms of trends, stages, 
external and internal evaluation of professional development and in the context 
of the direction of the teacher’s actions. 

The process of professional development has been characterized as being 
carried out in several areas, among which the constant development of 
professional competence, professional development in professional field, the 
transition to new semantic levels of professional activity that require other 
professional development are identified. 

Attention is focused on elementary, basic, advanced and creative levels of 
professional skill. Self-development is considered as a process of constant 
creation of a teacher of personality-developing situations. The directions of 
development and self-development of the modern teacher are highlighted and 
the documents, which certify this, are indicated. The foreign experience of 
development and self-development of a modern teacher is analyzed. The 
components of the dyad «development – self-development» were used for 
analysis of various aspects of the professional development of physics teachers. 

Key words: dyad «development – self-development», pedagogical activity, 
professional development, professional skill, personality development cases, 
directions of development and self-development. 
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Педагогічна діяльність як проблема набула розгляду в різних 
наукових джерелах, але однозначного тлумачення немає. В енцикло-
педичному джерелі [3] педагогічна діяльність тлумачиться як складно 
організована система, складниками якої є різні види діяльності (практична 
діяльність викладача з навчання і виховання людини; методична діяльність 
фахівця з викладання матеріалів педагогічної науки педагогічним 
працівникам різних установ (пов’язана з методикою навчального предмета 
або з методикою проведення виховної роботи в школі); управлінська 
діяльність керівників освітньої системи; науково-педагогічна (науково-
дослідна) діяльність). 

В. Сластьонін трактує педагогічну діяльність як «особливий вид 
соціальної діяльності, яку спрямовано на передачу від старших поколінь 
молодшим культури і досвіду, накопичених людством, та на створення 
умов для їхнього особистісного розвитку та для підготовки до виконання 
певних соціальних ролей у суспільстві» [5, с. 73]. 

За психологічного осмислення [4], педагогічна діяльність постає як 
єдність мети, мотивів, дій (операцій), результату. Н. Кузьміна [4] визначає 
мету діяльності як системоутворюючу характеристику, розкриває суть 
педагогічної діяльності в контексті процесу вирішення безлічі педагогічних 
задач, які виникають завжди, коли потрібно підготувати перехід людини від 
стану «незнання» до стану «знання», від «нерозуміння» до «розуміння», 
від «невміння» до «уміння», від безпорадності до самостійності. 
Розв’язання педагогічної задачі характеризується тим, що вчитель на 
основі аналізу ситуації й умов діяльності, свідомо оперуючи певною 
системою правил і вимог, цілеспрямовано обирає з «арсеналу» 
педагогічної науки і практики ефективні засоби для розв’язання конкретної 
педагогічної задачі й планує власні дії. На завершення виконаної роботи 
він з позиції психологічної науки аналізує дані про зміни, що відбулися. 
Для професійного вирішення педагогічних задач потрібно спеціально й 
постійно опановувати особливості діяльності в освітній галузі, для якої 
модернізаційні процеси стали типовим явищем. 

У ході розв’язання педагогічних задач учитель, набуваючи 
професійного досвіду, виявляє творчу активність та розвиває свою 
майстерність як комплекс властивостей, які забезпечують самоорганізацію 
високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. 

Мета статті полягає в застосуванні складників діади «розвиток – 
саморозвиток» для аналізу педагогічної діяльності вчителів фізики, 
зокрема для розгляду різних аспектів їхнього професійного розвитку та 
розвитку професійної майстерності. 

Процес професійного розвитку здійснюється за декількома напрямами: 
– постійний розвиток професійної компетентності; 
– підвищення майстерності у сфері професійної діяльності; 
– перехід на нові смислові рівні професійної діяльності, які 
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потребують іншого професійного розвитку. 
Г. Супер у професійному розвитку виділяє п’ять стадій: 
І стадія – стадія кристалізації (вибір професійної діяльності та 

формування загального уявлення про професію); 
ІІ стадія – стадія специфікації (професійна підготовка в спеціальному 

навчальному закладі, під час якої засвоюються професійні знання, 
набуваються професійні вміння й навички, відбувається оволодіння 
професійними, загальними і спеціальними компетентностями); 

ІІІ стадія – стадія реалізації (професійна адаптація і самостійна 
професійна діяльність, у процесі якої демонструються професійні компе-
тентності й реалізується індивідуальність); 

ІV стадія – стадія стабілізації (накопичення, розширення і збагачення 
досвіду професійної діяльності, підвищення рівня професійної компе-
тентності); 

V стадія – стадія консолідації (набуття професійної майстерності, 
досягнення у професійному розвитку вагомих результатів стосовно певної 
професійної сфери). 

А. Вербицький [2], порівнюючи навчальну діяльність з професійною, 
зазначає, що трансформація мети виявляється у доповненні загального 
розвитку особистості професійним розвитком та виробництвом матеріаль-
них і духовних цінностей. 

На переконання Н. Кузьміної [4], на професійний розвиток суттєвий 
вплив мають різні вияви спрямованості учителя в педагогічній діяльності. 
Спрямованість буває таких видів: 

– хибно-педагогічна (спрямованість педагога на самого себе, своє 
самопочуття, самовираження; пошук відповіді на запитання «Який я?»; 
вияв прагнення оволодіти комплексом умінь, що сприятиме самови-
раженню в професійній діяльності); 

– формально-педагогічна (спрямованість на навчальний предмет, 
який викладається; пошук відповіді на запитання «Що і як я роблю?»; вияв 
прагнення оволодіти набором моделей навчання й виховання); 

– істинно-педагогічна (спрямованість на професійний розвиток, 
використання його результатів як засобу навчання школярів на основі 
власної індивідуальності та можливостей навчального предмета; пошук 
відповіді на запитання «Який мій учень? Що і як він може робити?». 

За Н. Бордовською та С. Розумом, «ефективність професійного 
розвитку оцінюється на основі зовнішньої оцінки та внутрішньої, для якої 
значущими є: 1) інтелектуальні, емоційні, вольові затрати на реалізацію 
мети професійної діяльності; 2) переживання задоволення від отриманих 
результатів; 3) мотиваційно-ціннісні зміни в структурі особистості (став-
лення до предмету, змісту, способів і результатів професійної діяльності, до 
себе й колег)» [1, с. 192]. 

А. Зязюн  [3, с. 644] в професійному розвитку та процесі становлення 
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педагогічної майстерності виокремлює такі рівні: 
– елементарний (володіння знаннями щодо виконання педагогічних 

дій, володіння навчальним предметом; продуктивність організації навчально-
виховної діяльності учнів є невисокою); 

– базовий (володіння основами педагогічної майстерності, педа-
гогічні дії гуманістично орієнтовані, стосунки з учнями і колегами 
розвиваються на позитивній основі, добре засвоєно предмет викладання, 
методично впевнено і самостійно організовано на уроці навчально-
виховний процес); 

– досконалий (чітка спрямованість дій учителя, їх висока якість, 
наявність продуктивної діалогічної взаємодії у спілкуванні; наявне 
самостійне планування на тривалий проміжок часу; організація власної 
діяльності в контексті розвитку особистості учня); 

– творчий (вияв ініціативності та творчого підходу до організації 
професійної діяльності; самостійне конструювання оригінальних педаго-
гічно доцільних прийомів взаємодії, вибудовування власної діяльності на 
основі рефлексивного аналізу; наявність сформованого індивідуального 
стилю педагогічної майстерності). 

Саморозвиток є важливою складовою педагогічної діяльності й 
визначається як процес якісної, цілеспрямованої свідомої зміни особис-
тісної сфери педагога відповідно до професійних викликів, виникнення 
яких спричинюється постійним приведенням функціонування освітньої 
галузі у відповідність до суспільного розвитку. За К. Журбою, «професійно-
педагогічний саморозвиток є інтегративним творчим процесом свідомого 
особистісного становлення, у результаті якого відбувається формування 
мотиваційної, когнітивної, ціннісної та діяльнісної сфери вчителя. Професійно-
особистісний саморозвиток здійснюється з допомогою механізмів само-
освіти» [3, с. 801]. 

І. Зязюн зазначає, що «педагог, виконуючи свої професійні обов’язки, 
народжується сам і використовує свої творчі здобутки для самого себе та 
своїх учнів» [3, с. 644]. Тобто, саморозвиток учителя слід розглядати як 
процес постійного створення ним особистісно-розвивальних ситуацій, у 
свою чергу, цей процес є авторським. Створення під час здійснення 
педагогічної діяльності особистісно-розвивальних ситуацій визначається 
як актуальними проблемами, які виникають під час організації діяльності 
учнів, так і спричинюється перспективними професійними інтересами, 
планами, задумами. Як зазначає вчений, чим більше вчитель володіє 
закономірностями перебігу навчально-виховного процесу, тим з більшою 
досконалістю вибудовує цей процес, оскільки дії майстра завжди 
досконалі. Можна бути професійно компетентним педагогом, тобто вільно 
орієнтуватися в предметній сфері, системно сприймати і діяти в 
педагогічній реальності, мати особистісно-гуманітарну орієнтацію (на 
відміну від технократичної), уміти узагальнювати і передавати свій досвід 
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іншим колегам, бути здатним до рефлексії, володіти сучасними педа-
гогічними технологіями, але при цьому не бути майстром, а залишатися 
добротним ремісником. Щоб бути майстром, необхідно володіти 
особистісною професійною неповторністю і унікальністю, своїм стилем 
діяльності, концептуальністю професійного мислення. Педагогічна май-
стерність є індивідуальним внеском у педагогічну культуру суспільства, і 
лише повне усвідомлення механізмів власної діяльності уможливлює 
передачу майстерності іншим. Тому в справжнього майстра-педагога 
з’являються своя авторська система, своя школа, свої послідовники, що 
може розглядатися як один із способів здійснення неформальної освіти в 
системі неперервної освіти. 

Учитель має бути здатним керувати собою і через себе – всіма 
компонентами педагогічної діяльності. Керування метою, суб’єктом, 
об’єктом, засобами, результатами здійснюється на підставі зворотного 
зв’язку: усвідомлення мети діяльності й її результатів, бачення внутрішньої 
картини світу учнів і того, як вони сприймають дії педагога, вибір 
оптимальних засобів впливу і коригування педагогічної позиції на підставі 
аналізу результатів відповідно до поставлених завдань. Усвідомлення мети 
й результату організованого процесу розвитку, осмислення суперечності 
між уявно необхідним освітнім процесом і реально організованим 
зумовлює потребу в нових знаннях та уміннях. Зазначене виступає 
внутрішнім стимулом саморозвитку вчителя й спрямовує його дії на 
поглиблення знань та на набуття необхідних умінь. 

Відповідно до наших міркувань, педагогічна діяльність учителів 
фізики постає у контексті складників діади «розвиток – саморозвиток» як 
діяльність, реалізація якої має одночасний вияв у діях, які, по-перше, 
підпорядковані меті, цілям, завданням, процесу й результатам навчання 
учнів; по-друге, спрямовані на саморозвиток й виявляються у цілеспря-
мованому й постійному оволодінні новими знаннями, уміннями та 
навичками. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що розвиток та саморозвиток 
сучасного вчителя має спрямовуватися в різних напрямах, серед яких: 
1) напрям організації навчального процесу в класі, групах, індивідуально; 
напрям диференціації діяльності учнів відповідно до їхніх здібностей та 
рівня знань; напрям використання інноваційних форм і методів викла-
дання; напрям спілкування з учасниками освітнього процесу; напрям 
оцінювання діяльності учнів (Е. Регг); 2) напрям педагогічної самореф-
лексії та напрям гуманізму (Е. Кемпбел); 3) напрям толерантності; напрям 
відповідальності учасників освітнього процесу; напрям демократичного 
діалогу; напрям відстоювання власних поглядів та суджень перед 
опонентами (Т. Kelly, М. Noval). 

У документі «Ваша дитина, ваша школа, наше майбутнє» («Your 
Child, your school, our future) (2009) [11] зазначено, що розвиток учителя 
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спрямовується на формування знань, умінь та якостей, які сприяють 
партнерству, взаємодії, особистісно орієнтованому спілкуванню, реалізо-
ваності індивідуального підходу до кожної дитини. Основна мета 
педагогічної діяльності полягає у створенні сприятливої атмосфери для 
розвитку, навчання і виховання кожного учня. Організувати навчання так, 
щоб кожен учень зміг розкрити свій потенціал. 

За Е. Чоуном [7], розвиток і саморозвиток учителя має здійснюватися 
на основі саморефлексії, тобто критичного осмислення й оцінювання 
власної роботи, що, у свою чергу, сприяє виявленню власних недоліків у 
педагогічній діяльності та їх усуненню. 

Для аналізу педагогічної діяльності вчителів фізики в контексті 
складників діади «розвиток – саморозвиток» значущою є такі документи: 

– документ «Кращі школи» («Better Schools») [6], у якому зазна-
чається, що сучасне суспільство потребує вчителя, який може спонукати, 
вести й заохочувати учнів, викликати у них інтерес до навчання, 
забезпечувати розумовий розвиток; 

– документ «Ключові компетентності: Концепція загальної обов’яз-
кової освіти, що розвивається» [9], у якому визначено сфери розвитку 
вчителів; це: 1) взаємодія з учнями в урочний, так і позаурочний час; 
2) знання навчального предмету; 3) уміння планувати; 4) комунікативні 
якості; 5) організаторські якості; 6) персональні якості. 

Р. Колін [8] вважає, що сучасний учитель, перш за все, має розвивати 
в собі: 

– комунікативні уміння і навички, які сприятимуть: тактовності 
(учитель має сприймати учнів як особистостей, які мають свою власну 
думку); проникливості (учитель повинен, не тільки розуміти учнів, але й 
уміти зрозуміти, що сховано за їхніми словами, що змушує їх думати так, а 
не інакше, і на основі цього будувати взаємодію з учнями, прогнозуючи їх 
подальший розвиток; 

– організаторські вміння і навички, котрі виявляються в лідерстві 
(уміння вести учнів за собою, організовувати їх і себе); організованість 
(уміти організовувати й планувати власну діяльність та діяльність 
учнів); активність (уміння продумувати власну активність, планувати дії з 
огляду на кінцевий результат педагогічної діяльності; активність учителя 
припускає динамізм, гнучкість, ініціативу та виключає метушню, що є 
протилежною організованості й чіткості в педагогічній діяльності [8]; 

– психологічні вміння сприяють розумінню різних ситуацій, які 
виникають у педагогічному процесі, допомагають вирішувати проблеми, 
приймати правильні рішення; виявляються в уміннях (умінні аналізувати 
власну професійну діяльність, умінні здійснювати постійний пошук 
ефективних шляхів викладання навчального предмету); цілеспрямованості 
(постійна готовність учителя зробити все, що необхідно для досягнення 
поставленої навчально-виховної мети); реактивності (здатність макси-
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мально швидко реагувати на зміни ситуацій на уроці та в позаурочний час); 
відповідальності (бути відповідальними перед учнями й суспільством); 
рефлексивності. 

Дослідивши адаптованість учителя до змін у сучасній освіті, 
Л. Норман (Англія) [10]: 

– охарактеризував вимоги до освіти і професійної підготовки як 
такі, що спрямовані на розвиток такої системи освіти, яка була б 
спроможна зустріти економічні і соціальні нововведення ХХІ століття; 

– вказав на те, що вчителі мають бути здатними прийняти виклики 
й потреби сучасного суспільства і задовольнити їх; 

– запропонував перелік рис, які, на його думку, характерні 
«ефективному вчителю», зокрема такі: спрямованість на учнів, їх проблеми 
й успіхи, привчання учнів брати на себе відповідальність за своє навчання; 
виконання функцій тьютора, менеджера, тренера, а не вчителя; перебу-
вання у стані постійного розвитку й удосконалення; відкритість для 
критики, самокритики і рефлексії; постійний пошук нових методів викла-
дання, нової системи оцінювання, спрямованої швидше на заохочення і 
винагороду, ніж на покарання; систематична робота над підвищенням рівня 
знань учнів, використання при цьому нових і більш ефективних методів. 

Контекстом діади «розвиток – саморозвиток» передбачено постійне 
удосконалення педагогічної діяльності на основі наповнення її іннова-
ційним змістом. Цей процес виникає в результаті усвідомлення супереч-
ностей, пов’язаних з розбіжностями між новими ситуаціями, цілями, 
завданнями та недостатнім досвідом для їх вирішення. Подолання 
суперечностей здійснюється на основі оволодіння новими знаннями, 
уміннями, навичками та способами дій. «Вибудовуючись» у контексті 
діади «розвиток – саморозвиток», педагогічна діяльність набуває харак-
теристик, які вказують на її ефективний перебіг в умовах постійних змін та 
зростання суспільних вимог як до рівня підготовки підростаючого 
покоління, так і до рівня педагогічної майстерності. А, відтак, подальші 
розвідки мають стосуватися ґрунтовного розкриття суті засобів сприяння 
власному саморозвитку. 
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