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компоненти сприйняття. Також зазначимо, що використання даної 
програми підпорядковується меті, завданням навчального процесу, 
сприйняттю учнів та комп’ютерній компетентності вчителя. 
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Анотація. Розглянуто проблему необхідності та важливості про-

фесійного самовдосконалення викладача на сучасному етапі розвитку 
освіти. Проаналізовано деякі підходи вчених до змісту поняття «само-
вдосконалення» особистості, шляхи цілеспрямованої діяльності викла-
дачів у реалізації цього процесу. Наголошено, що професійне самовдо-
сконалення викладача пов’язане з його особистісним розвитком і є не-
обхідною умовою новацій в освіті.  
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Мета: акцентувати увагу на актуальності вивчення питання про-
фесійного та особистісного самовдосконалення викладача сучасного 
закладу освіти. 

Прагнення України перебувати у загальноєвропейському освіт-
ньому просторі, трансформаційні процеси, що реалізують гуманістич-
ну парадигму сучасної освіти, впровадження альтернативних форм 
навчання ґрунтуються на особистісному підході. Тому актуалізується 
потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців, які здатні швид-
ко адаптуватися до змін, пізнати себе та внутрішній світ особистості 
учня і на цих засадах оптимально вирішувати професійні завдання 
сучасної освіти. Сьогодення потребує спеціалістів, які здатні творчо пі-
дходити до організації навчально-виховного процесу та досягати висо-
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ких якісних результат й тому виникає необхідність вивчення питань, 
пов’язаних з удосконаленням роботи педагогів шляхом самоосвіти, са-
морозвитку, самореалізації. Професійне самовдосконалення розгляда-
ється сьогодні як умова інноваційного розвитку освіти. Учені і дослід-
ники серед факторів інноваційного потенціалу освітньої системи Укра-
їни називають особистісний потенціал викладача як суб’єкта іннова-
ційної діяльності та вимагають створення умов для його професійного 
і особистісного самовдосконалення. 

Зауважимо, що ця проблема була у сфері уваги науковців і педаго-
гів-практиків і раніше. Ще А.С. Макаренко стверджував, що вчитель не 
може обмежуватися тим запасом знань, який він отримав свого часу в 
закладі освіти. На його думку, лише завдяки самоосвіті й самовихован-
ню (які невід’ємні одне від одного) учитель може стати справжнім майс-
тром своєї справи (Макаренко, 1990). Видатний український педагог 
В.О. Сухомлинський писав: «Кожен з нас має бути не абстрактним вті-
ленням педагогічної мудрості, а живою особою, яка допомагає підлітко-
ві пізнати не лише світ, але і самого себе. Вирішальне значення має те, 
яких людей побачить в нас підліток. Ми маємо бути для підлітків при-
кладом багатства духовного життя; лише за цієї умови ми маємо мора-
льне право виховувати. Ніщо так не дивує, не захоплює підлітків, ніщо 
з такою силою не пробуджує бажання стати краще, як розумна, інтеле-
ктуально багата і щедра людина» (Сухомлинський, 2001). 

Зміст понять «самовдосконалення» і «самореалізація» викладача 
пов’язуються з поняттями «саморозвиток», «самовиховання», «самоосві-
та», які, на думку Н.М. Лосєвої, доповнюють одне одного та здійснюють 
взаємний вплив на характер роботи викладача над собою. Дослідниця 
вважає, що саме ці поняття слугують основою професійного самовдос-
коналення викладача (Лосєва, 2004). Л.С. Рибалко підтверджує думку, 
що професійне самовдосконалення педагога відбувається через самоо-
світу, активну участь у різноманітних методичних заходах, а також 
шляхом самовиховання. Учені також підкреслюють, що з появою в ро-
боті фахівця комп’ютера та мережі Інтернет значно підвищуються мо-
жливості педагогічної самоосвіти. З’являються нові теми, цікаві за-
вдання та способи їхнього вирішення, нові способи самовдосконалення 
і самореалізації педагога (Рибалко, 2008; Буркіна 2010). Г.Г. Цвєткова 
також стверджує, що самовдосконалення є важливим засобом профе-
сійного розвитку викладача, підвищення ефективності його педагогіч-
ної діяльності та навчально-виховного процесу, фактором активізації і 
розширення самосвідомості особистості та показником досягнення фа-
хівцем свого педагогічного ідеалу (Цвєткова, 2012). 

Незважаючи на те, що значна кількість педагогів і вчених вивча-
ють різноманітні питання самовдосконалення суб’єктів навчального 
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процесу, шляхів конкретної реалізації їх у навчальному процесі, й тим 
більше при вивченні конкретних дисциплін, ще обмаль (Losyeva, 2011). 

Дослідники зазначають, що джерела професійного самовдоскона-
лення педагога знаходяться в соціальному оточенні. Самовдоскона-
лення як соціальний процес базується на вимогах суспільства і профе-
сії до особистості педагога. Причому, успішне самовдосконалення пе-
дагога припускає, що планка вимог має бути трохи вищою за поточних 
вимог, саме за цих умов виникає протиріччя між наявним і бажаним, і 
робота над собою досягне відчутного результату. 

Зауважимо, що можна говорити про чотири напрямки самовдос-
коналення викладача: якщо основна мотивація викладача спрямована 
на вивчення прикладних методичних аспектів професійної діяльності, 
тобто простежується активна орієнтація на навчально-методичну дія-
льність, то ми маємо справу із самовдосконаленням викладача як ме-
тодиста (прикладне самовдосконалення). Якщо мотивація спрямована 
на досягнення високих професійних результатів у педагогічній сфері, 
реалізацію прагнення стати педагогом-майстром, то це траєкторія са-
мовдосконалення викладача-дидакта (педагогічне самовдосконален-
ня). Наявність науково-дослідних мотивів становить основу самовдос-
коналення викладача-вченого, який ефективно здійснює свої власні 
наукові дослідження, аналізує власний та чужий досвід, знаходить но-
ві форми і методи навчання студентів, критично аналізує труднощі 
педагогічної діяльності (науково-дослідне самовдосконалення). Моти-
ви, пов’язані з особистісним розвитком, ведуть до вдосконалення мо-
ральних, вольових, комунікативних якостей викладача, формування 
емоційної стійкості, адекватної професійної самооцінки, педагогічної 
відповідальності (особистісне самовдосконалення) (Цвєткова, 2012). 

Професійне вдосконалення забезпечується комплексом заходів, що 
включають як особистісну парадигму (мотиваційну, емоційно-вольову, 
когнітивну тощо); так і систему методичної роботи, яку забезпечують 
навчальний заклад, заклади післядипломної освіти чи інші установи. 
Актуальним сьогодні для викладача є вибір стратегії неперервної осві-
ти впродовж життя для вдосконалення теоретичних, прикладних аспе-
ктів професійної діяльності, особистого самовдосконалення. 

Підкреслюємо, що самовдосконалення викладача є нелінійним 
процесом подолання суперечностей, виходом на новий етап розвитку, 
на нову якість професіоналізму. Проте високі вимоги сучасного суспі-
льства до особистості, його професійного рівня потребують розвитку не 
лише професійно-значущих якостей викладача, а й в цілому особисто-
сті як суб’єкта життєдіяльності й саморозвитку. Отже, самовдоскона-
лення є сьогодні однією з найважливіших і значущих соціальних пот-
реб, що потребує подальшого дослідження, осмислення, і вирішення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
У ПРАКТИЦІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 
Анотація. Статтю присвячено висвітленню особливостей органі-

зації міжпредметних зв’язків у практиці початкового навчання. Пока-
зано, що організація міжпредметних зв’язків є запорукою формування 
й розвитку в учнів молодшого шкільного віку умінь, які виходять за 
рамки конкретної предметної галузі й застосовуються у процесі всього 
навчання та є необхідними для вирішення як освітніх так і найрізно-
манітніших життєвих ситуацій – метапредметних умінь.  

Ключові слова: міжпредметні зв’язки; початкова школа; метап-
редметні уміння.  

Постановка проблеми. Зростання нового покоління в інформа-
тизованому світі, природне сприймання ІКТ як невід’ємної складової 


