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У статті обґрунтовано принципи професійного саморозвитку педагога в сучасній 
українській школі в контексті класичної педагогічної науки (на підставі вивчення нау-
кових праць українського вченого, педагога, психолога, громадського діяча, фундатора 
української національної школи, методиста Якова Феофановича Чепіги) з урахуванням 
викликів постіндустріального суспільства.

Виокремлено шість фундаментальних педагогічних принципів-максим Я. Чепіги 
щодо процесів саморозвитку педагога. Отримані висновки екстрапольовано на сучас-
ну систему професійного розвитку педагогів. Доведено, що в різні періоди суспільного 
розвитку місце всіх видів освіти кардинально змінилося. В умовах постіндустріального 
суспільства (на відміну від індустріального) ключове місце посідає інформальна освіта. 

Об’єктивовано структуру автодинамічної системи саморозвитку педагога та 
обумовлено, що її безперебійне функціонування можливе за умови реалізації Концепції 
інформальної освіти педагогів Миколаївської області, ініційованої Миколаївським облас-
ним інститутом післядипломної педагогічної освіти. 
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Вступ. 
Трансформація індустріального су-

спільства в інформаційно-знаннєве формує 
нове соціальне замовлення на зміст освіти, 
освітні технології та професійні компе-
тентності сучасного педагога. Нині освіта 
стає одним із головних чинників успіху 
як окремої держави, компанії (підприєм-
ства), так і окремої особистості. А педагог 
у таких умовах одночасно стає і об’єктом, і 
провідником еволюційних змін. 

Однак аналіз національної класичної 
педагогічної спадщини доводить, що сучас-
ні вимоги до складників професіоналізму 
вчителя виникли не сьогодні, вони сфор-
мувались історично й мають глибинне на-
ціональне педагогічне підґрунтя. Зокрема 
питання саморозвитку педагога ґрунтовно 

досліджено в наукових працях К. Ушин-
ського, Я. Чепіги, В. Сухомлинського й  
інших класиків української педагогічної 
науки.

У подальшому ці дослідження набули 
свого розвитку в наукових працях І. Барсу-
кова, Т. Борисової, І. Наумченка, О. Проко-
пової та інших вітчизняних і зарубіжних 
науковців і педагогів. Зокрема питання 
професійної педагогічної самоосвіти пору-
шували І. Барсуков, Т. Борисова, І. Наум-
ченко, О. Прокопова.

Однак в умовах постіндустріального 
суспільства питання саморозвитку й са-
моосвіти педагога набувають особливого 
значення (Стойкова В., 2020, с. 11–22) та 
потребують додаткового вивчення.

Метою статті визначено обґрун-



НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА ЯКОВА ЧЕПІГИ__________________________________________________________________________________

Вересень № 2–3 (85–86) 2020       119

тування принципів професійного само-
розвитку педагога в сучасній українській 
школі на основі аналізу творчого доробку 
українського вченого, педагога, психолога, 
громадського діяча, фундатора української 
національної школи, талановитого мето-
диста Якова Феофановича Чепіги. 

Реалізація поставленої мети здійсню-
ватиметься за двома напрямами:

• виокремлення фундаментальних 
педагогічних принципів-максим 
Я. Чепіги щодо процесів самороз-
витку педагога;

• екстраполяція отриманих виснов-
ків на сучасну систему професій-
ного розвитку педагогів й обґрун-
тування «Концепції інформальної 
освіти педагогів Миколаївської 
області». 

Професійний саморозвиток педаго-
га за максимами Я. Чепіги.

Під час вивчення наукових праць 
Я. Чепіги «Народний учитель і національ-
не питання» (Чепіга Я., 2006а) та «Само-
виховання вчителя» (Чепіга Я., 2006b) ми 
виокремили шість ключових максим щодо 
професійного розвитку педагогів, структу-
ри їхньої професійної компетентності та 
спонукальних чинників для реалізації фа-
хового зростання вчителів.

Як основоположну у творчості Я. Че-
піги визначено базову першу максиму 
«Про унікальну роль педагога в цивілі-
заційному та суспільному розвитку». 

«В особі вчителя ми маємо ту куль-
турну силу, що несе людям світло, знання 
й поступ. Учитель у своїм ідеальнім ореолі 
займає значне місце в еволюційному рухові 
людської думки і в духовній творчості люд-
ства взагалі. Його праця не обмежується 
й не вичерпується самим навчанням, а охо-
плює все, що торкається виховання моло-
дого покоління і втілення в нього високих 
людських ідеалів і думок» (Чепіга Я., 2006b, 
с. 129).

У численних працях науковець пе-
реконливо доводить, що саме вчитель за-
початковує нові знання й технології, адже 
він сприяє розвитку людини, формує її 

когнітивну й особистісну сфери, створює 
освітнє середовище й забезпечує умови 
отримання оптимальних навчальних, роз-
вивальних і виховних результатів для фор-
мування конкурентоздатного фахівця та 
повноцінного члена суспільства, який ста-
не суб’єктом нового творчого процесу. Вод-
ночас саме вчитель поширює новостворені 
знання і прогресивні технології, забезпечу-
ючи повний цикл їхньої імплементації від 
сприйняття, усвідомлення, розуміння, ово-
лодіння, застосування й до вдосконалення 
та перетворення на інноваційний продукт.

Відтак роль учителя як провідника 
еволюційного розвитку неоціненна в ціло-
му для всієї людської спільноти.

Звертаємо увагу, що перша максима 
науковця системно проростає в другу, яка 
окреслює значення педагога у формуванні 
національної ідентичності та національної 
свідомості через створення істинно націо-
нальної школи. Я. Чепіга фундаментально 
обґрунтовує роль педагогічного працівника 
як народного вчителя. Він наділяє педаго-
га функціями кристалізатора, акумулятора, 
провідника й генератора принципів націо-
нальної автентичної освіти та національно-
го автентичного суспільства.

Не мислить науковець розвитку дити-
ни поза розвитком її національної сутнос-
ті, а української школи – поза розвитком 
української нації. Відтак друга максима 
«Про роль народного вчителя в розвит-
ку української нації й українського на-
роду».

 «Народний учитель – центральна 
особа. Але не тільки для дітей. Його діяль-
ність глибша. Вплив його йде од паростей 
(дітей) через стовбур (школа й просвітня 
діяльність) у корені, тобто в самий народ. 
Народний учитель не тільки шкільний учи-
тель, він учитель і народу. Це факт прав-
дивий і дійсний. З народом я зливаюсь, я 
розчиняюсь у ньому через думки й ідеї, що 
я вклав у голівку моїх учнів – дітей наро-
ду. Я глибоко в цьому переконаний і в цьому 
напрямкові працюю. Я вчу дітей, але перед 
очима маю народ, його добробут і майбут-
нє» (Чепіга Я., 2006а, с. 61).
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Зазначимо, що перші дві максими 
є аксіоматичними, фундаментальними й 
спонукальними для інших максим, які ви-
голошував Яків Чепіга у своєму науковому 
доробку. Адже, якщо особистість педагога 
стоїть одночасно і на початку будь-якого 
циклу (витка) суспільного й національного 
розвитку, і в центрі всієї еволюційної спі-
ралі (як ресурсно-мотивувально-контролю-
вальний фактор), до неї (особистості педа-
гога) висувається низка вимог. І ці вимоги 
регламентуються тим ступенем мегавід-
повідальності, яку на себе поклав педагог 
і (або) його учні, батьки, народ, держава і 
зрештою світова спільнота: «Працюючи на 
полі людської просвіти, учитель прище-
плює молодому поколінню свої знання, свої 
моральні переконання, свої чесноти. Тому 
на нього лягає велика відповідальність пе-
ред людськістю та тим народом, серед 
якого він працює» (Чепіга Я., 2006b, с. 129).

Науковець логічно доводить нам, що 
особистість педагога – це не просто іде-
альна статична модель поєднання «знань», 
«внутрішнього змісту» («чесноти», «мо-
ральне життя», «авторитетна культурна 
сила в громадянстві») «йому (учителю; ко-
ментар наш – С. В.) не можна і не годить-
ся застигнути в однім раз назавжди ство-
ренім зразку» (Чепіга Я., 2006b, с. 129).

Інші максими, які ми кристалізували 
з окремих робіт наукової спадщині Я. Че-
піги, пов’язані з компонентами особистості 
народного українського вчителя-професіо-
нала та необхідними умовами, дотримання 
яких забезпечить найвищий ступінь про-
дуктивності й результативності педагогіч-
ної праці.

Сьогодні така модель супроводжува-
лася би набором цілком імовірних сучасних 
прикметників-означень: «комплексна…», 
«інноваційна…», «цілісна…», «акмеоло-
гічна…» тощо. Проте відсутність таких 
означень в оригіналі не змінює цінності 
самої моделі, адже вона ґрунтується на іде-
альному образі народного вчителя-профе-
сіонала й містить принаймні чотири важ-
ливі максими, а саме:

• Він є цілісною всебічно розвине-

ною особистістю, яка спроможна 
не лише передавати наукові знан-
ня, але й володіє сформованими 
стійкими навичками використан-
ня мисленнєвого апарату (здатно-
сті до дивергентного, конвергент-
ного, системного, інших видів 
мислення) та вирізняється бага-
тим особистісним світом.

Максима 3. Про структуру профе-
сійної компетентності педагога. 

«Усім апаратом думання та почут-
тя вчитель повинен володіти цілком і пев-
но» (Чепіга Я., 2006b, с. 131).

Очевидно, що ключовими в наведе-
ній максимі Я. Чепіги є дефініції «думан-
ня» та «почуття». У Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови за-
пропоновано такі визначення цих понять: 
«думання – дія за значенням думати»; «ду-
мати – розмірковувати над чим-небудь, 
мислити»; «почуття – психічні й фізич-
ні відчуття людини, здатність відчувати, 
сприймати навколишнє середовище» (Бу-
сол В., 2005, с. 159, 562). 

Зазначимо, що володіння процесом 
мислення – це володіння здатністю пізнан-
ня людиною предметів і явищ об’єктивної 
дійсності в їхніх істотних властивостях, 
зв’язках і відношеннях, тобто здатність ви-
конувати певну розумову діяльність. Мис-
лення породжується потребами практичної 
діяльності та розвивається в процесі по-
шуку шляхів їхньої реалізації. Мислення 
зароджується через відчуття і виходить да-
леко за його межі.

Здатність мислити реалізується через 
здатність відчути (сприйняти) інформацію 
та виконувати комплекс таких розумових 
операцій, як: порівняння, узагальнення, 
синтез, аналіз, оцінювання, абстрагування, 
конкретизація. 

Базисом для виконання розумових 
операцій є когнітивні процеси запам’ято-
вування, розуміння, розпізнання тощо. 

Відтак теза щодо володіння вчителем 
«апаратом думання» та «апаратом почуття» 
доводить, що до складу професійної здат-
ності (компетентності) педагога, на думку 
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Я. Чепіги, мають увійти дві рівноправні 
компоненти: когнітивна та емоційно-чуттє-
ва, що не можуть бути відокремлені й орга-
нічно доповнюють одна одну. 

Пізніше висновки українського педа-
гога будуть підтверджені низкою загаль-
новизнаних наукових розвідок. Зокрема 
Д. Равен у своїх працях доводить, що оцін-
ка когнітивної складової компетентності 
поза її мотиваційною складовою не має 
сенсу, адже не враховує мету діяльності 
людини (Равен Д., 2002, с. 38–40). Розви-
нена чуттєва сфера людини стає каталіза-
тором її розумової діяльності. 

Компетентнісний підхід в освіті за-
безпечив поштовх до розвитку педагогіч-
ної аксіології – галузі наукових знань про 
цінності освіти, їхню природу, функції, 
структуру, взаємозв’язки – і реалізації в 
освітньому процесі принципів дитиноцен-
тризму, педагогіки партнерства, формуван-
ня громадянської компетентності учасни-
ків процесу, національної самосвідомості 
тощо.

Зазначимо, що реалізувати цінніс-
но-етичний компонент освіти здатний 
лише педагог, який відповідає тим особи-
стим якостям, що ставить за мету розвину-
ти й сформувати у своїх вихованців. Саме 
на ціннісно-етичному компоненті особи-
стостей педагога (як умова навчання та 
учіння) й учня (як результат навчання та 
учіння) ґрунтувалась ідеологія української 
національної школи Я. Чепіги. Зауважимо, 
що така напрацьована науковцем ідеологія 
органічно поєднала принципи природовід-
повідної, дитиноцентричної та національ-
ної освіти. Науковець постійно переконує 
читача, що педагог – це взірець і для дорос-
лих, і для дітей, «душі яких він плекає». 

Серед особистісних якостей, які 
Я. Чепіга вважав ключовими для вчителя, 
можна виокремити такі: морально-етичні 
цінності (повага до особистості, гідність, 
чесність, справедливість, добрість, терпін-
ня, любов); соціально-політичні цінності 
(свобода, лідерство, повага до рідної мови 
і культури, здатність відчувати (співпере-
живати) – емоційний інтелект, патріотизм, 

національна гідність, відповідальність); ін-
телектуально-розвивальні цінності (здат-
ність до особистісного та професійного 
розвитку – наполеглива праця, самоаналіз, 
самооцінювання, саморозвиток, самоко-
рекція; когнітивна гнучкість, мисленнєва 
активність).

Відтак, на нашу думку, четвертою 
максимою наукової спадщини Я. Чепіги 
щодо професійного розвитку педагогів, 
структури їхньої професійної компетент-
ності та спонукальних чинників для реа-
лізації фахового зростання вчителів є мак-
сима «Про ціннісно-етичний наскрізний 
компонент професійної компетентності 
педагога»:

«Чесна незаплямована праця педаго-
га вимагає виховання в нас таких чеснот, 
рис, як справедливість, добрість, тер-
піння, любов. Вони покажуть учителе-
ві певні шляхи, як досягти цілей і завдань 
справжньої педагогіки. Виховання їх у нас 
освітить наше життя сяйвом найвищого 
ідеалу й дасть сили пронести ввесь тягар 
учителювання радісно й нехибно» (Чепі-
га Я., 2006b, с. 131–132).

• Він є творчою особистістю з 
системним і критичним мислен-
ням, розвиненою здатністю до 
професійної рефлексії. 

Максима 5. Про здатність до 
рефлексії та педагогічного передбачен-
ня:

«Кожний крок свій учитель повинен 
пильно розглянути і обміркувати, проціди-
ти крізь решето знання й досвіду. Кожний 
його помилковий крок – це не просто хиба, 
а майже непоправна шкода. Тому педаго-
гові потрібно завжди передбачити наслід-
ки в майбутнім від свого поводження, своїх 
слів і вчинків» (Чепіга Я., 2006b, с. 131).

Педагогічна праця через свій вплив 
на цивілізаційний та національний розви-
ток (перша, друга максими) є процесом із 
високим ступенем відповідальності, адже 
помилки й недоліки, яких припускається 
в процесі виховання педагог, мають три-
валий період прояву. Розуміючи це, Яків 
Чепіга закликав кожного педагога постійно 
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здійснювати прискіпливий і часто болю-
чий самоаналіз своєї діяльності, кожного 
свого слова й кожного свого вчинку. Гово-
рячи образною мовою, педагог має бути 
здатним до неодноразового переживання 
кожної хвилини свого спілкування з учня-
ми, батьками, колегами, громадою, тобто 
бути здатним до рефлексії. Така здатність 
забезпечить педагогу розуміння себе, своїх 
учинків, їхньої мотивації, причин і наслід-
ків кожного акту педагогічної дії (можли-
вих і дійсних), усвідомлення ступеня пе-
дагогічної відповідальності та забезпечить 
уникнення помилок і недоліків у майбут-
ньому.

• Він здатний розвиватися про-
фесійно впродовж життя через 
проєктування власного розвитку 
на основі різних видів освіти (де 
формальна освіта стає стартом 
(поштовхом) для неформальної та 
інформальної форм самовдоско-
налення).

Максима 6. Про навчання та розви-
ток професіоналізму вчителя протягом 
життя.

«Стояча вода гниє. Текуча, набираю-
чись сили і моці в боротьбі з перешкодами, 
власними грудьми прориває собі річище, по 
якому невпинно несе себе – чисту, прозору.

Повсякчасна праця над собою очи-
щає душу і серце від намулу й життєвого 
бруду. Вона дає силу нести свої щирі пори-
вання не засміченими неправдою до кінця 
днів» (Чепіга Я., 2006b, с. 131).

На початку ХХ століття Я. Чепіга на-
голошував, що для педагога важливим ком-
понентом є постійне самонавчання, само-
розвиток та самовиховання. До цього його 
спонукали перші дві максими. 

Життя у ХХІ столітті є більш дина-
мічним (ми переживаємо вже не третю, а 
четверту промислову революцію). Сус-
пільство, у якому ми живемо, називають 
інформаційним, знаннєвим, цифровим. Ці 
назви визначають, що, з одного боку, знань, 
якими ми володіємо сьогодні, уже вкрай 
недостатньо. З іншого боку, загалом знань 
та інформації, які нас оточують, настільки 

багато, що людині (і педагогу насамперед) 
необхідно володіти навичками роботи з ін-
формацією (відбору, осмислення, узагаль-
нення, продукування нової тощо).

Така тенденція зумовила стрімкий 
розвиток концепції «Lifelong learning» 
(«Навчання протягом усього життя»), від-
повідно до положень якої сучасний педагог 
повинен постійно вдосконалювати свою 
професійну майстерність та життєву ком-
петентність. 

Обґрунтування регіональної Кон-
цепції інформальної освіти педагогів 
Миколаївської області» на основі мак-
сим Я. Чепіги.

Згідно із Законом України «Про осві-
ту» «особа реалізує своє право на освіту 
впродовж життя шляхом формальної, не-
формальної та інформальної освіти» (Про 
освіту, 2017).

Відповідно до чинних нормативних 
документів «педагогічні й науково-педа-
гогічні працівники зобов’язані постійно 
підвищувати свою кваліфікацію» (Деякі 
питання підвищення кваліфікації педаго-
гічних і науково-педагогічних працівників, 
2019). А вибір конкретних форм, видів, 
напрямів та суб’єктів надання освітніх по-
слуг із підвищення кваліфікації, тривалості 
й терміну навчання здійснюється педаго-
гом самостійно й може здійснюватись у 
вигляді інформальної освіти (самоосвіти).

Ситуативний аналіз ролі видів освіти 
в різні періоди суспільного розвитку дово-
дить, що місце всіх видів освіти кардиналь-
но змінилося від епохи індустріального до 
епохи постіндустріального суспільств. На 
початку ХХ століття формальна освіта по-
сідала ключове місце й була монополізова-
на державою. У формуванні професійного 
розвитку важливим був факт отримання 
професійної фахової (формальної) осві-
ти. Водночас інформальна та неформаль-
на освіти посідали менш значущі позиції. 
Узагальнено таку модель пов’язують із ло-
гістичним принципом «knowledge just in 
case» – «знання про всяк випадок».

В умовах постіндустріального су-
спільства у зв’язку з прискоренням усіх 
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суспільних процесів, зростанням обсягів 
інформації та глобалізацією ключове міс-
це посідає інформальна освіта. Фахівець 
зобов’язаний постійно розвивати профе-
сійну майстерність через самоосвіту й са-
морозвиток. Така модель освіти відповідає 

принципу «knowledge just in time» – «знан-
ня точно в строк». У такій ситуації монопо-
лією на професійний розвиток володіє сам 
фахівець, плануючи й обираючи зміст, про-
вайдера, терміни й умови його реалізації.

Відтак сам педагог виконує водно-
час принаймні дві ролі: перша – суб’єкт 
навчальної діяльності; друга – суб’єкт пе-
дагогічної діяльності. Така інтеграція ро-
лей відповідає структурі автодинамічної 
системи саморозвитку педагога (рис. 2). 
Вона містить чотири обов’язкових елемен-
ти: динамічна система; регулятор або пере-
давальний пристрій; джерело зовнішньої 
енергії; зворотний зв’язок, який інформує 
регулятор про необхідність отримання но-
вої порції енергії.

Розглянемо сутність кожного елемен-
та докладніше:

• Динамічна система – це педагог 
як суб’єкт навчальної діяльності.

• Регулятором або передавальним 
пристроєм виступають мотиви, 
які спонукають педагога до само-
розвитку й самоосвіти.

• Джерело зовнішньої енергії роз-
глядатимемо у взаємозв’язку двох 

складників: педагога як суб’єкта 
педагогічної діяльності та інфор-
мації (знань), які він відбирає для 
засвоєння. Таке поєднання є дже-
релом енергії, здатним утворити 
нову порцію інформації (знань), 
необхідної для якісного переходу 
педагога на новий енергетичний 
(професійний) рівень.

• Зворотний зв’язок – комплекс 
потреб вищого рівня: потре-
би належності і причетності; 
потреби визнання і самоствер-
дження; потреби самовираження 
(Maslow A. H., 1958). Ця група 
потреб виражається у бажанні 
бути впевненим, компетентним, 
конкурентоспроможним, отриму-
вати визнання й повагу, проявля-
ти креативність і самостійність у 
прийнятті рішень, відборі засобів 
тощо.
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Здатність до саморозвитку свідчить, 
що педагог має сформовану на найвищо-
му рівні професійну компетентність. Цей 
рівень відповідає за забезпечення самореа-
лізації й постійне бажання вдосконалювати 
власну компетентність. Висновок підтвер-
джується принципами формування компе-
тентності, що сформульовані нами (Стой-
кова В. В., 2018, с. 241): 

• Принцип перший. Компетент-
ність можлива лише в динаміці. 
Припинення динамічного проце-
су розвитку компетентності при-
зводить до зникнення самої ком-
петентності. Спочатку на її місці 
залишаються певні навички, умін-
ня та знання. Але без мотивації до 
їхнього застосування згодом вони 
також поступово зникають. 

• Принцип другий. Процес форму-
вання компетентності лише на 
початкових етапах має бути зов-
нішньо керованим, за умови без-
перервності розвитку він починає 
носити характер самокерованої 
системи, яка має ознаки автодина-
мічності (процес засвоєння нової 
порції знання регулюється вну-

трішніми потребами до самороз-
витку та самовдосконалення).

У процесі саморозвитку педагог по-
винен дотримуватись андрагогічних прин-
ципів освіти дорослих. Серед них С. Змєєв 
виокремлює сім ключових особливостей 
організації навчального процесу (Змєєв С., 
1998), а саме: провідна роль у процесі нав-
чання; прагнення до самореалізації, са-
мостійності, самоврядування й самоусві-
домлення; наявність багатого життєвого 
(побутового, соціального, професійного) 
досвіду, який може бути використаний як 
важливе джерело навчання; навчання для 
вирішення важливої життєвої проблеми й 
досягнення конкретної мети; бажання не-
відкладного застосування набутих у проце-
сі навчання вмінь, навичок, здобутих знань 
і якостей; жорстка детермінація часовими, 
просторовими, побутовими, професійни-
ми, соціальними чинниками, які або об-
межують, або сприяють процесу навчан-
ня; преференції щодо спільної діяльності 
того, хто навчається, й того, хто навчає на 
етапах: діагностики, планування, реаліза-
ції, оцінювання й корекції (Стойкова В. В., 
2018, с. 241). 

М. Кириченко доводить, що процес 
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навчання під час професійного розвитку 
педагога повинен здійснюватися з опорою 
на його досвід; надання пріоритетності са-
мостійній навчальній діяльності; стійкій 
взаємодії між педагогом як суб’єктом на-
вчальної діяльності та педагогом як суб’єк-
том педагогічної діяльності; можливості 
планувати, реалізовувати та оцінювати на-
вчальний процес відповідно до власних по-
треб, бажань і можливостей, просторових, 
часових, професійних і побутових чинни-
ків, а також соціальних ролей і потреб (Ки-
риченко М., 2016).

Технологічно процес навчання (са-
монавчання) охоплює низку операцій 
(Змєєв С., 1998). Вони розпочинаються 
психолого-андрагогічною діагностикою 
освітніх потреб і закінчуються етапами 
оцінювання й корегування процесу й ре-
зультатів навчання. Важливо зазначити, що 
на всіх етапах умовою їхньої успішності є 
стійка мотивація педагога до саморозвитку 
та самоосвіти. 

Досвід підтверджує, що в процесі ор-

ганізації інформальної освіти педагогові 
трапляються принаймні три виклики. Пер-
ший – здатність до усвідомлення власних 
професійних потреб. Другий часто виникає 
на фоні першого – несформованість або 
низький рівень мотивації до саморозвитку 
й самоосвіти. Третій пов’язаний із наявніс-
тю (браком) відповідного середовища про-
фесійного розвитку в закладі освіти.

Професійні потреби, які усвідомлює 
педагог, лежать на другому й третьому рів-
нях формування компетентності (рис. 3): 
«усвідомлена некомпетентність» та «усві-
домлена компетентність» (Broadwell Martin 
M., 1969). Водночас велика частка потреб 
мають прихований, латентний вигляд. Вони 
відповідають переважно першому ступеню 
формування компетентності – «неусвідом-
лена некомпетентність». Для виявлення 
таких потреб педагогу необхідно скориста-
тися відповідним якісним діагностичним 
інструментарієм, застосування якого спри-
ятиме переходу від першого до другого рів-
нів формування компетентності.
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Для створення дієвої системи інфор-
мальної освіти в регіоні Миколаївський 
обласний інститут післядипломної педаго-
гічної освіти у 2020 році ініціював роботу 
творчої групи, яка працювала над розро-
бленням Концепції інформальної освіти 
педагогів Миколаївської області.

Ключовими напрямами реалізації 
концепції стали три проєкти: 

• Організаційно-мотиваційна під-
готовка педагогів до необхідності 
підвищення професійного розвит-
ку впродовж життя.

• Модель самодіагностування для 
визначення освітніх потреб педа-
гогів.

• Підготовка керівників до ство-
рення ефективного середовища 
професійного розвитку педагогів 
та запровадження корпоративних 
методів навчання в закладах осві-
ти.

Метою реалізації першого проєкту 
є усунення суперечностей між об’єктив-
ною потребою розвитку педагога в систе-
мі інформальної освіти та його належної 
мотивації. Діяльність у рамках проєкту 
сприятиме формуванню стійкої мотивації 
педагога до саморозвитку й самоосвіти на 
основі унаочнення першої, другої та шо-
стої максим педагогічної спадщини Я. Че-
піги (доведення визначальної ролі педагога 
в суспільному та національному розвитку 
та формування аксіоматичності концепції 
«Lifelong learning»).

Другий проєкт орієнтований на ство-
рення діагностичного інструментарію та 
організаційних умов для визначення на 
діагностичній основі актуальних освітніх 
потреб педагогічних кадрів закладів осві-
ти Миколаївської області. Інструментарій 
відповідає компонентам професійної ком-
петентності педагогів (третя й четверта 
максими Я. Чепіги): педагогічний, психо-
логічний, ціннісно-етичний, цифровий, ін-
клюзивний, державомовний, фаховий.

Третій проєкт сприятиме усуненню 
суперечності між професійними потреба-
ми педагога щодо підвищення кваліфікації 
на робочому місці та реальними умовами 
для їхнього задоволення (на рівні області, 
громади, закладу освіти тощо). Цільовою 
аудиторією проєкту стануть керівники за-
кладів освіти, які опанують сучасні підхо-
ди до створення ефективного середовища 
професійного розвитку педагогів (п’ята 
максима Я. Чепіги) та запровадження кор-
поративних (горизонтальних або перехрес-
них) методів навчання в закладах освіти.

Відтак глибинне вивчення класич-
них науково-педагогічних творів Я. Чепіги 
дає можливість систематизувати принципи 
самоосвітньої діяльності педагога з ураху-
ванням потреб сучасності й створити не-
обхідні наукові, методичні й організаційні 
умови для реалізації дієвої системи інфор-
мальної освіти в регіоні.

Висновки. Підсумовуючи, зазна-
чимо, що наукова спадщина Я. Чепіги є 
невичерпним джерелом педагогічної та 
методичної мудрості, джерелом збагачен-
ня сучасної науки й практики, зокрема в 
галузі управління та моделювання профе-
сійного розвитку педагогів для створення 
конкурентоздатної національної школи. 
Рекомендації, надані великим українським 
ученим, значно випередили свій час і ма-
ють високий рівень актуальності для сучас-
ної освітньої теорії й практики та потребу-
ють подальшого докладного вивчення для 
реалізації в справі розбудови Нової україн-
ської школи.

Перспективи подальших дослі-
джень. У статті зроблено спробу об’єкти-
вувати проблему саморозвитку педагогів в 
умовах постіндустріального суспільства на 
основі класичних педагогічних праць і су-
часних наукових розвідок. Перспективою 
досліджень стануть питання обґрунтуван-
ня моделі самодіагностики педагогів, ре-
зультатів її пілотування та реалізації.
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ОТ МАКСИМОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Я. ЧЕПИГИ 
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В статье обоснованы принципы профессионального саморазвития педагога в со-



НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА ЯКОВА ЧЕПІГИ__________________________________________________________________________________

128 Вересень № 2–3 (85–86) 2020       

временной украинской школе в контексте классической педагогической науки (на основа-
нии изучения научных трудов украинского ученого, педагога, психолога, общественного 
деятеля, основателя украинской национальной школы, талантливого методиста Якова 
Феофановича Чепиги) с учетом вызовов постиндустриального общества.

Выделены шесть фундаментальных педагогических принципов-максимов Я. Чепи-
ги о процессах саморазвития педагога. Полученные выводы экстраполированы на совре-
менную систему профессионального развития педагогов. Доказано, что в разные пери-
оды общественного развития, место всех видов образования кардинально изменилась. 
В условиях постиндустриального общества (в отличие от индустриального) ключевое 
место занимает информальное образование.

Объективирована структура автодинамической системы саморазвития педагога 
и определено, что ее бесперебойное функционирование возможно при условии реализа-
ции Концепции информального образования педагогов Николаевской области, иницииро-
ванной Николаевским областным институтом последипломного педагогического обра-
зования. 

Ключевые слова: автодинамическая система саморазвития; концепция инфор-
мального образования; максимы профессионального саморазвития; мотивация, потреб-
ности, принципы формирования компетентности; самодиагностика; Яков Чепига.

TEACHER SELF-DEVELOPMENT: FROM THE MAXIMS OF YAKIV CHEPIGA’S 
PEDAGOGICAL HERITAGE TO THE REGIONAL PROJECT
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The article substantiates the principles of the teacher self-development in a contemporary 
Ukrainian school in the context of classical pedagogy (based on the works of Yakiv Chepiga who 
was a famous Ukrainian scientist, an educator, a psychologist, a public figure and a founder of 
the Ukrainian national school) but taking into account the challenges of post-industrial society.

The author singles out six fundamental pedagogical principles – the Yakiv Chepiga’s 
maxims, regarding the teacher development: 1) a teacher’s unique role  in the civilization and 
society evolution; 2) the role of a folk teacher in Ukrainian nation development; 3) the structure 
of a teacher professional competence; 4) the ethical value component of teacher competence; 5) 
reflection and pedagogical predictions; 6) teachers’ advanced training and life-long learning.

The obtained conclusions are extrapolated to the modern system of teachers advanced 
training. It is proved that  the significance of all types of education has changed drastically 
during different periods of society development. In a post-industrial society (in contrast to an 
industrial one) informal education has a key role. The structure of the teacher self-development 
autodynamic system is objectified. It consists of four compulsory elements: a dynamic system 
(a teacher as a subject of learning process); a regulator or transmission device (motivation 
for professional self-development); a source of external energy (a teacher as a subject of 
pedagogical activity); feedback to inform the regulator about the need to obtain a new energy 
portion (professional needs).

It is stipulated that uninterrupted functioning of this system requires coordinated work. 
It is possible only if to introduce the Concept of teachers’ informal education initiated by the 
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Mykolaiv In-Service Teachers Training Institute.
Keywords: autodynamic system of self-development; the concept of informal education; 

maxims of professional self-development; motivation, needs, principles of competence 
development; self-diagnosis, Yakiv Chepiga.
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