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У статті досліджено наукові підходи стосовно визначень самоосвітня компетентність, самоосвітня діяльність та 
готовність студента до самоосвітньої діяльності. Проведено огляд основних елементів готовності студентів до самоосвіти 
та їх змісту.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах роз-
будови нових політичних та соціально-еко-

номічних відносин в Україні, стало очевидним, що 
одним з найважливіших завдань освіти є підготовка 
фахівців з кваліфікацією на рівні міжнародних стан-
дартів. Шляхи досягнення цієї мети полягають у фор-
муванні творчої особистості, яка вміє адаптуватися в 
різних динамічних умовах в усіх сферах життєдіяль-
ності суспільства. Майбутній фахівець повинен бути 
готовий до самостійного пошуку та засвоєння нових 
знань і вміти їх застосовувати у будь-яких ситуаці-
ях, а особливо – нестандартних, та володіти уміннями 
вирішувати проблеми, які виникають, новими, оригі-
нальними способами та шляхами.

Зрозуміло, що традиційні форми і методи освіти 
не повною мірою задовольняють вимоги часу. Най-
більш часто вони базуються на репродуктивному типі 
навчання і не забезпечують якісного рівня підготовки 
висококваліфікованих фахівців, не відповідають по-
требам сучасної економічної ситуації, не знімають 
протиріччя між теоретичними знаннями випускників 
вищих навчальних закладів та проблемами їх адап-
тації до реальних умов ринкової економіки.

Проблема формування готовності студентів до 
самоосвіти на сучасному етапі є однією з актуаль-
них в області підготовки фахівців інженерно-педа-
гогічних спеціальностей. Перш за все це пов’язано з 
тим, що готовність до соціальної мобільності, гнуч-
кої адаптації до змін стає чинником успішності лю-
дини в інформаційному суспільстві при постійному 
оновленні знань та технологій. По-друге, процеси 
інноваційності, модернізації та варіативності освіти 
на всіх рівнях вимагають включення інженера-ви-
кладача до самоосвітньої діяльності як найважливі-
шої характеристики якісної професійної підготовки. 
Актуальність зазначеної проблеми як важливого 
чинника організації професійної освіти людини та-
кож окреслена в основних положеннях концепції 
безперервної освіти.

У ході аналізу літературних джерел виявлено, 
що активна участь студента у певній діяльності в 
значній мірі визначається його готовністю до цієї 
діяльності Недостатня підготовленість до діяльнос-
ті, в якій майбутній інженер-викладач міг би зна-
йти можливість для самореалізації та саморозвит-
ку, перешкоджає розвитку особистості студента.

Функціонування процесу самоосвіти максималь-
но продуктивно, коли воно повною мірою відповідає 
мотивам і завданням, що стоять перед студентом, 
рівнем його готовності до свого особистісного та 
професійного вдосконалення.

Вагомість процесу самоосвіти майбутніх інже-
нерів-викладачів розкрили результати проведеного 
опитування, у якому взяли участь 23 педагоги про-
фесійно-педагогічного коледжу Глухівського націо-
нального педагогічного університету імені Олексан-
дра Довженка та 18 педагогів Глухівського вищого 

професійного училища. За даними дослідження 47% 
респондентів підкреслили постійний потяг до само-
освіти; 53% відчувають таку потребу час від часу. 
Разом з цим 82% опитаних наголошують на важли-
вій ролі самоосвіти у нинішніх умовах оновлення 
змісту навчання студентів.

Однак, дане опитування дало можливість ви-
явити значні труднощі в організації процесу дослі-
джуваної проблеми. Так, основними негативними 
чинниками є поганий рівень самоорганізації (26%), 
складність опрацювання сучасних інформаційних 
джерел (14%), недосвідченість у здійсненні само-
оцінки (21%), складність правильного планування 
діяльності (39%).
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Рис. 1. Чинники, внаслідок яких виникають  
труднощі в організації процесу самоосвіти  

майбутніх інженерів-викладачів

Зважаючи на зазначене, вирішення та успіш-
ність проблеми процесу самоосвіти, на наш погляд, 
може бути здійснене під час правильної організації 
його на етапі вузівської підготовки майбутніх інже-
нерів-викладачів. 

Таким чином, важливою ланкою аспекту даного 
питання є усвідомлення і вивчення поняття «само-
освітня діяльність», яка до нині не має однозначного 
визначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
вівши аналіз літературних джерел та власні дослі-
дження надали змогу виявити, що значна частина 
випускників педагогічних університетів відчува-
ють труднощі в організації і реалізації самоосвіти 
через відсутність відповідної підготовки або її не-
достатність для практичної діяльності. Вимоги сус-
пільства до якості підготовки кваліфікованих інже-
нерів-викладачів, здатних до самоосвіти, і практика 
навчально-виховного процесу у вищих педагогічних 
навчальних закладах, яка слабо стимулює студен-
тів до самоосвітньої діяльності, актуалізує проблему 
формування готовності студентів до даної діяльності.

Аналіз науково-методичних джерел вказує 
на велику кількість праць з питання характерис-
тики елементів готовності майбутніх студентів 
до самоосвіти (А. Я. Айзенберга, А. К. Громцевої,  
Р. М. Коджаспирової, Б. Ф. Райського, Р. Н. Сері-
кова, В. А. Сластеніна та ін.), а також дисертацій-
них досліджень (О. Л. Карпової, В. А. Ковякова,  
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31
Н. С. Михайлової, Є. Ф. Федорової, С. В. Юдако-
вої та ін.). Здобутки вчених доцільно продовжити 
та поглибити.

Виклад основного матеріалу. Вивчення доро-
боку вчених з даного питання дає можливість ви-
значити поняття самоосвіти як виду пізнавальної 
діяльності з наступними її основними складовими – 
добровільністю, цілеспрямованістю, значимістю, 
систематичністю, саморегуляцією та самоврядуван-
ням. Варто підкреслити, що самоосвітня діяльність 
студентів тісно пов’язана з поняттями навчальної 
діяльності, самоосвітньої роботи, самонавчання, від 
яких відрізняється властивістю визначення її зміс-
ту та складових самою людиною як суб’єктом. 

Науковець Е. А. Шукліна відзначає самоосвіту 
одним із найскладніших видів освітньої діяльності, 
що співвідноситься із саморефлексією, самооцін-
кою, а також уміннями і навичками самостійної 
практичної діяльності [1, с. 141].

Дослідники А. Я. Айзенберг, Н. Ф. Голованова,  
Б. Ф. Райський, Р. Н. Серіков та ін. вбачають у по-
нятті самоосвітньої діяльності активну, система-
тичну, професійну пізнавальну діяльність, яка не 
може існувати без ініціативи, що спрямована на са-
мовдосконалення.

Однак, розглядаючи дані визначення досліджу-
ваного поняття, варто враховувати підходи інших 
науковців, які визначають самоосвіту процесом, ре-
зультатом, системою самовиховання тощо.

Таким чином, зважаючи на вище зазначене та 
аналізуючи праці вчених, зокрема, Ю. І. Кулюткіна, 
В. А. Сластеніна, М. Н. Скаткіна, Р. С. Сухобської та 
ін., можемо відзначити, що самоосвіта тісно взаємо-
залежить від професійної діяльності педагога, ре-
зультатом чого є те, що готовність до самоосвіти є 
структурним компонентом професійної компетент-
ності, яка лежить в основі готовності до професій-
но-педагогічної діяльності в цілому.

Варто зазначити, що досліджуючи питання готов-
ності, науковці розглядають її у трьох аспектах – пси-
хологічному, теоретичному і практичному. Зокрема, 
загальнотеоретичні засади даного поняття передба-
чають його розуміння з точки зору фундаментальної 
умови успішного виконання будь-якої діяльності.

З погляду психології готовність визначаєть-
ся вмінням психічної і фізичної самоорганізації  
(Н. Д. Левітов, А. Ц. Пуці, Д. Н. Узнадзе), або про-
явом особистісних характеристик, які зумовлюються 
успішністю та високою результативністю діяльності 
(Р. Б. Ананьєв, А. А. Деркач, М. І. Дяченко, Л. А. Кан-
дибович, В. А. Крутецький, В. Д. Шадриков та ін.).

Готовність з точки зору особистісного підходу 
розглядається як сукупність особистісних якостей 
майбутнього інженера-викладача, які забезпечують 
виконання ним певних функцій, що відповідають по-
требам даної діяльності. У педагогіці «готовність» роз-
глядають як професійно-значиму якість особистості 
майбутнього інженера-викладача, яка являє собою 
систему взаємозв’язаних структурних компонентів, 
що включають особистісні та процесуальні аспекти.

Аналізуючи психолого-педагогічний словник 
можна стверджувати, що готовність до самоосвіти 
складається із сукупності двох особистісних якос-
тей: а) прагнення особистості розширити діапазон 
сприйняття життя і поглибити його розуміння; б) 
вдосконалити вміння та навички систематичної на-
вчальної діяльності. 

Т.Є. Климова визначає готовність до самоосвіти 
як складну якість особистості майбутнього педаго-
гічного працівника, яка динамічно розвивається та 
характеризується наявністю інтегративних про-
фесійно-педагогічних знань, професійно-творчих 

самоосвітніх умінь та мотивів, що відповідають по-
требам даної діяльності; і виділяє в ній два ком-
поненти: особистісний та змістовно-процесуальний. 

Особистісний компонент містить потребу студен-
та в професійній творчості; прагнення самостійно 
ставити та досягати мети професійного самовдоско-
налення; прагнення до вольового напруження при 
досягненні цих цілей; усвідомлення студентом сен-
су підготовки до професійно-творчої самоосвіти як 
однієї з умов його подальшого професійного та осо-
бистісного розвитку. 

Змістовно-процесуальний компонент включає в 
себе засвоєння студентом комплексу професійно-
педагогічних знань, володіння творчими способами 
і прийомами їх застосування, сформованість про-
фесійно-творчих самоосвітніх умінь.

Необхідно зауважити, що досить велику увагу у 
своїх роботах вчені приділяють структурним елемен-
там поняття готовності до професійно-педагогічної 
діяльності. Так, дослідники М. І. Дяченко, Л. А. Кан- 
дибович визначають наступні основні компоненти 
структури зазначеного поняття: мотиваційний, орі-
єнтаційний, операційний, вольовий, оцінний [2].

Інший науковець В. А Сластенін розглядає скла-
дові готовності до діяльності з двох точок зору, ви-
окремлюючи психологічну, психофізичну, фізичну 
готовність та науково-теоретичну і практичну ком-
петентність [3, с. 26].

За І. А. Зимньою дане поняття визначається як 
«суворе і системне оволодіння певними знаннями і 
уміннями, стійка переконаність людини, соціально 
значуща спрямованість особистості» [4, с. 53].

Основні засади питання готовності педагога до 
самоосвітньої діяльності знайшли відображення у 
працях Р. М. Коджас-Банкетного, Р. Н. Серікова,  
М. Н. Скаткіна, В. А. Сластеніна, С. В. Юдакової та 
ін. Якщо узагальнено розглядати підходи вчених до 
зазначеної проблеми, то варто зауважити, що їх до-
слідження визначають поняття готовності до само-
освіти як інтегративну характеристику особистості 
з власними потребами і мотивами, професійно зна-
чущими якостями, знаннями, вміннями, навичками.

Більш детально закцентуємо увагу на основних 
аспектах, змісті та компонентах готовності студента 
до професійно-педагогічної самоосвітньої діяльнос-
ті. Так, з огляду на зазначені вище психологічну, те-
оретичну та практичну складові поняття готовнос-
ті до діяльності, виокремлюються три компоненти 
структури готовності до самоосвіти: мотиваційно-
ціннісний, когнітивний, рефлексивно-діяльнісний.

Основною складовою психологічного аспекту го-
товності є мотиваційно-ціннісний компонент, зміст 
якого становить розуміння майбутнім інженером-
викладачем як соціальної, так і особистісної зна-
чущості безперервного процесу професійної освіти 
та самоосвітньої діяльності, усвідомлення вагомості 
самовдосконалення, саморозвитку як цінності.

Дослідники А. К. Громцева, А. К. Маркова,  
Р. В. Щукіна надають великого значення даному 
компоненту, визначаючи його основну функцію – 
спонукальну, мотиваційну та ціннісно-орієнтуючу. 
Дисертаційні дослідження С. А. Суслонової, С. В. Юда- 
кової, праці К. І. Божовича, А. К. Маркової та ін. 
дозволяють виокремити наступні групи мотивів 
студентів до самоосвітньої діяльності: взаємодії, са-
моствердження і самовираження, уникнення, пре-
стижу, соціальні, пізнавальні і професійні мотиви, 
завдяки яким відбувається спрямованість майбут-
нього інженера-викладача на безперервний профе-
сійний саморозвиток, самовдосконалення.

Когнітивний компонент складає основу структу-
ри теоретичної готовності самоосвіти, забезпечую-
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чи надання знань, умінь і навичок студенту, необ-
хідних для здійснення процесу самоосвіти.

Поряд з когнітивним важливе місце займає 
рефлексивно-діяльнісний компонент готовності, що 
позитивно впливає на організацію процесу самоос-
вітньої діяльності від усвідомлення потреби, поста-
новки мети до самоконтролю результатів.

Варто зазначити, що важливе місце з досліджень 
проблеми готовності майбутніх інженерів-виклада-
чів до самоосвіти належить працям Р. С. Сухоб-
ської, яка у професійній самоосвіті надає перевагу 
переосмисленню досвіду, розробці на його основі 
власної технології вирішення проблеми, практично-
го вивчення при певних обставинах діяльності [5, 6].

З точки зору В. О. Бобикіної та В. А. Ковякова 
саме вміння опановувати узагальнені види та спосо-
би діяльності, організаційні навички займають вагоме 
місце у структурі готовності студентів до самоосвіти.

Зважаючи на дані зазначених праць та на уза-
гальнені дослідження різних науковців слід відмі-
тити основні групи умінь рефлексивно-діяльнісного 
компоненту, які визначають сукупність конкретних 
умінь, потрібних у процесі організації самоосвіти 

майбутніх інженерів-викладачів: – вміння виокрем-
лювати протиріччя і розумове створення професій-
но-педагогічної проблеми; – вміння планувати про-
цес самоосвіти; – вміння пошуку, добору і роботи з 
необхідними інформаційними джерелами: – вміння 
саморегуляції; – рефлексивні вміння. Слід підкрес-
лити, що оволодівши системою зазначених умінь 
кожен майбутній інженер-викладач отримує мож-
ливість для реалізації власної програми самоосвіти.

Висновки і пропозиції. Таким чином, на осно-
ві вчень науковців та власних досліджень пробле-
ми готовності студентів до самоосвітньої діяльності 
можна стверджувати, що правильна організація за-
значеного процесу та надання умов оволодіння всі-
ма аспектами структури його компонентів забезпе-
чить розробку конкретних критеріїв та показників 
рівня сформованості майбутніх інженерів-виклада-
чів до самоосвіти та визначить головні напрямки їх 
підготовки до професійної самоосвітньої діяльності.

Представлений зміст компонентів може бути 
основою для розробки критеріїв та показників рівня 
сформованості готовності студентів інженерно-педа-
гогічних спеціальностей до самоосвітньої діяльності.
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