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Неперервна освіта (освіта протягом усього життя) включає всі види 

навчання – від початкового до вищого; є неперервним процесом, який 
стимулює людей і дозволяє їм оволодіти необхідними знаннями, цінностями, 
навичками, які сприяють особистісній і професійній кваліфікації протягом 
усього життя; включає навчання у найрізноманітніших галузях, формальні та 
неформальні види освітньої активності; відображає неперервний процес 
розвитку людини; гарантує людині можливості самовдосконалення, що 
сприяє адаптації людини до неперервного змінного світу. 

У загальнопедагогічному аспекті категорія самовдосконалення 
викладача використовується у висвітленні сутності професійно-педагогічної 
культури, педагогічної творчості, педагогічної майстерності, педагогічного 
покликання, педагогічної обдарованості, професійно-педагогічного 
потенціалу, професійного становлення, особистісного і професійного 
розвитку педагога. Цій проблематиці присвятили свої праці вчені та 
педагоги А.Алексюк, Ш.Амонашвілі, Г.Балл, Є.Барбіна, І.Бех, Н.Бітянова, 
А.Бодальов, Є.Бондаревська, Н.Гузій, І.Зязюн, В.Кан-Калік, Н.Кічук, 
І.Колєснікова, А.Макарова, Л.Мітіна, Н.Осухова, І.Підласний, О.Пєхота, 
В.Радул, В.Семиченко, С.Сисоєва, В.Сластьонін, Г.Шевченко та інші. 
Безпосередньо до висвітлення сутнісних характеристик самовдосконалення 
викладача зверталися А.Дзундза, Ю.Калугін, В.Маралов, В.Орлов, 
О.Прокопова, Н.Сегеда, П.Харченко. Аспектно дотичними до проблеми 
самовдосконалення викладача є праці Н.Аніщенко, О.Апраксіної, О.Гармаш, 
Л.Коваль, І.Мостової, О.Рудницької, Г.Падалки, О.Ростовського, 
О.Щолокової. Водночас методичні засади самовдосконалення викладача-
скрипаля як окрема цілісна система не були предметом дослідження у 
музично-педагогічній галузі освіти. 

Метою даної роботи є дослідження категорії самовдосконалення та її 
роль у професійному становленні викладача-скрипаля, а також особливості 
даного процесу у світлі нових освітніх парадигм. 

Зазначимо, що оскільки в теорії наукового знання до цього часу 
відсутня скільки-небудь розгорнута, послідовна і несуперечлива концепція 
самовдосконалення особистості педагога взагалі, і викладача-скрипаля 
середніх музичних закладів, зокрема, то під час здійснення теоретичного 
аналізу наукової літератури ми керувалися методом сходження від 
абстрактного до конкретного шляхом вичерпування цікавої для нас 
інформації сутності в логіці її розгортання крізь призму: загальне – особливе 
– окреме (одиничне). Тому, приступаючи до пошуку і конкретизації сутності 
феномену самовдосконалення особистості викладача, відзначимо, що, 
жодний із нині відомих педагогічних і психологічних довідників не містить 



цього поняття в своєму категоріально-термінологічному апараті. Також, 
жоден із науково-методичних джерел, довідників, підручників з педагогіки та 
психології під час характеристики особистості викладача й опису 
особливостей здійснення ним педагогічної діяльності не згадує про наявність 
самого факту об’єктивного і, відповідно, не розкриває значущості цього 
процесу для забезпечення його успіху в житті і професійній кар’єрі. 
Пояснення тому, на наш погляд, є, з одного боку, домінування застарілої – 
авторитарної, педоцентричної, а не нової − гуманістичної, особистісно-
зорієнтованої парадигми в організації навчально-виховного процесу, з іншого 
– розрізненість наукових даних і певна інформаційна прогалина стосовно 
опису і пояснення сутності категорії самовдосконалення. 

У зв’язку з цим зазначимо, що вивчення творчої спадщини класиків 
психолого-педагогічної науки, а також праць найбільш відомих сучасних 
учених свідчать, що одними з перших дали визначення й обґрунтували 
відмінні ознаки родового, стосовно феномену „самовдосконалення 
викладача-скрипаля”, поняття „самовдосконалення” наступні дослідники, але 
в різній площині: 

– з позицій суб’єктного підходу (І.Бех, В.Маралов, Є.Ісаєв, 
В.Слободчиков та інші); 

– з позицій акмеології (А.Деркач, В.Зазикін, Н.Кузнєцова, 
Є.Коваленко, В.Вакуленко та інші); 

– з позицій андрагогіки (С.Змєєв, Ю.Фокін, Л.Сігаєва, В.Козаков, 
О.Огієнко та інші). 

З позицій суб’єктного підходу, самовдосконалення розглядають як 
складову саморозвитку, а під ним розуміють, по-перше, фундаментальну 
здібність людини ставити і бути дійсно суб’єктом свого життя, 
перетворювати власну життєдіяльність у предмет практичного перетворення. 
По-друге, одну з найскладніших форм роботи внутрішнього світу людини, в 
тому числі і з його перетворення, удосконалення, поряд з обробкою досвіду, 
виробленням власних позицій і переконань, постановкою життєвих цілей, 
пошукам шляхів самовизначення у процесі її просування своїм життєвим 
шляхом, у межах якого особистість виявляє себе, будує себе, осягає сенс 
свого існування [12].  

Зауважимо, що на сьогодні у вітчизняних психолого-педагогічних 
джерелах чітко простежується відхід від традиційних методологічних 
позицій соціологізаторського трактування в бік визначення пріоритету 
основних положень й установок принципу суб’єктності, зміст якого розкрито 
в працях К.Абульханової-Славської, Л.Анциферової, І.Беха, 
А.Брушлинського тощо. При цьому стверджується, що цінність людини як 
суб’єкта професійного пізнання, спілкування і праці полягає не лише в його 
діях та вчинках, але й у його вмінні постійно працювати над собою, 
вдосконалюватися, все глибше пізнавати свої можливості і максимально 
використовувати їх у своєму житті та професійній діяльності. 

З позицій акмеології людина розглядається як суб’єкт 
самовдосконалення, що передбачає її високу самостійність та активність у 



виборі цілей, еталонів [1, 31]. Адже, акмеологічний підхід до становлення і 
розвитку творчої особистості є ширшим, ніж суб’єктний, діяльнісний і 
вчинковий він передбачає вивчення і врахування даних всіх антропологічних 
наук щодо ролі спадковості і научуваності у розвитку творчих здібностей, 
ролі діяльності у розвитку креативності, взаємообумовленості особистісних 
рис і творчої активності, порівняльного аналізу особистості й 
індивідуальності. Акмеологічний підхід особливо важливий у практичному 
становленні педагога, підготовці його до самовдосконалення, самоосвіти, 
творчої діяльності. 

Учені-акмеологи доходять висновку, що для прогресивного розвитку 
особистості педагога як професіонала необхідна органічна єдність процесів 
професійного виховання, соціалізації, і водночас процесів 
самовдосконалення і саморозвитку. Пояснюють вони це тим, що не тільки 
добре організовані й розвивальні умови середовища сприяють повноцінному 
розвитку особистості педагога, оскільки вони є лише передумовою, 
можливістю, яку особистість повинна перетворювати в необхідність і 
дійсність. Особистість педагога сама повинна стати активною, проблемно 
ставитися до себе і довкілля, перебувати в постійному процесі самопізнання, 
самовдосконалення і самоактуалізації. Вона повинна постійно усвідомлювати 
себе як справжній суб’єкт своєї професійної життєдіяльності, безперервно 
турбуватися про своє самоствердження і самовдосконалення, а в продуктах 
своєї педагогічної діяльності створювати значущі для всіх результат, що 
відкриває нові перспективи розвитку як для себе, так і для людей, які її 
оточують [3, 37].  

З позиції андрагогіки як науки, що являє собою теорію навчання 
дорослих і вивчає специфічні закономірності засвоєння знань і вмінь 
дорослим суб’єктом у процесі навчальної діяльності, самовдосконалення 
розглядається як мета неперервної освіти дорослих [10, 185]. Зокрема, 
О.Прокопова вважає [8, 7], що це є свідома професійна діяльність викладача 
в системі його неперервної педагогічної освіти, яка спрямована на 
підвищення його духовного рівня, на його професійну самореалізацію, 
подальший розвиток професійно-значущих якостей, підвищення 
ефективності навчально-виховної роботи з молоддю як до її інтересів, 
потреб, можливостей, так і до вимог суспільства щодо соціалізації, 
особистісного і професійного розвитку людини. 

Слід зазначити, що окрім різних позицій, з яких розглядається процес 
самовдосконалення, існують розбіжності, подекуди принципові, у тлумаченні 
сутності та структури категорії самовдосконалення. Так, Є.Ільїн розрізняє 
моральне, інтелектуальне та фізичне самовдосконалення. Моральне 
самовдосконалення пов’язано з самовихованням, інтелектуальне − з 
самоосвітою, фізичне − з саморозвитком [5, 225]. Отже, за Ільїним 
самовдосконалення є узагальнюючим поняттям, найважливішим шляхом 
формування себе як особистості, розвитку своїх здібностей, набуття знань та 
навичок. Спонукають до самовдосконалення, на думку дослідника три 
компонента:  



а) наявність у людини потреби в самоповазі та схваленні іншими, у 
соціальному престижі;  

б) протиріччя у образах власного „Я-ідеального” та „Я-реального”; 
в) виникаючі на цій підставі самооцінки та самовідношення. Для 

формування мотивації самовдосконалення необхідні усі три компоненти.  
Якщо Є.Ільїн вважає саморозвиток частиною самовдосконалення, то 

В.Маралов стверджує навпаки, що самовдосконалення є найбільш 
адекватною формою саморозвитку. На його думку це поняття означає, що 
людина сама (самостійно) прагне бути кращою, прагне до певного ідеалу, 
набуває тих рис і якостей особистості, яких у неї поки що немає чи 
недостатньо розвинуті, оволодіває тими видами діяльності, якими вона не 
володіла. Іншими словами самовдосконалення це процес самосвідомого 
управління розвитком особистості, своїх якостей та здібностей [6, 83]. Так, 
на думку деяких дослідників (А.Дзундзи, Н.Лосєва), потяг особистості до 
самовдосконалення є важливою передумовою забезпечення неперервності 
особистісного й професійного саморозвитку [4, 153].  

Інші автори виокремлюють професійне самовдосконалення 
(К.Абульхамова, Ю.Калугін, В.Орлов, О.Прокопова). Постійне професійне 
самовдосконалення – найважливіший напрям творчої діяльності педагога, в 
якому виявляються і розвиваються його педагогічні здібності. Професійне 
самовдосконалення педагога – це свідомий, цілеспрямований процес 
підвищення рівня своєї професійно-педагогічної компетенції і розвитку 
професійно значущих якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, 
умов професійної педагогічної діяльності і власної програми розвитку. В 
основі цього процесу лежить психологічний механізм постійного подолання 
внутрішніх суперечностей між наявним рівнем професіоналізму („Я – 
ідеальне професійне”). Професійно-педагогічне самовдосконалення педагога 
відбувається у двох взаємопов’язаних формах – самоосвіті і самовихованні, 
які взаємно доповнюють один одного [7, 232]. На думку Р.Скурульського 
предметом професійного та загального самовдосконалення є творчі здібності 
[11]. Здатність особистості до самовдосконалення в процесі професійної 
діяльності створює можливість оперативно реагувати та адаптуватися до 
постійних змін, що виникають у суспільному житті. Вона надає можливість 
випускникам навчальних закладів проявити себе навіть у тих сферах 
діяльності, до яких їх конкретно не готували. Тому процес формування 
професійних якостей фахівців різних спеціальностей має бути інтегральним 
потенційним прискорювачем змін та вдосконалень, генератором ключових 
компетенцій, життєво необхідних для конкуренції в умовах постійно 
змінюваного ділового середовища. 

Складність музично-педагогічної діяльності полягає, на наш погляд, в 
тому, що вона за обсягом професійних завдань поєднує в собі принаймні три 
складові: загальнопедагогічну, музично-педагогічну із своєю специфікою і 
виконавську як обов’язкову частину музично-педагогічної діяльності. Отже, 
систематичне самовдосконалення є головним фактором реалізації цієї 
діяльності.  



Н. Сегеда розглядає самовдосконалення вчителя музики як один із 
шляхів його самореалізації [9, 35]. А на думку Н. Гаджиєвої 
самовдосконалення особистості вимагає три взаємопов’язаних компонента:  

– самопізнання; 
– самоконтроль і саморегуляція; 
– саморозвиток [2, 29].  

Та найважливішим інструментом кожного з цих компонентів є рефлексія 
як діяльність людини, що спрямована на усвідомлення власних дій, 
внутрішніх станів, почуттів, аналіз цих станів та формування відповідних 
висновків. 

Підсумовуючи викладене ми вважаємо, що самовдосконалення є одним із 
шляхів самореалізації особистості. Зокрема, самовдосконалення викладача-
скрипаля – це свідома діяльність в системі його неперервної освіти, яка 
спрямована на підвищення його фахового рівня, професійну самореалізацію, 
подальший розвиток професійнозначущих якостей, підвищення ефективності 
навчально-виховної роботи. Таким чином, науково-теоретичною думкою 
закладено підвалини розкриття сутності та структури самовдосконалення як 
професійно-педагогічної категорії та подальшого теоретичного і практичного 
дослідження самовдосконалення викладача-скрипаля.  
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