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3.5. Самоосвіта та саморозвиток студента 
як суб’єкта навчально-виховної 

діяльності 
 

Вектор сучасної політики і стратегії України 
спрямований на подальший розвиток національної системи 
освіти, адаптацію її до умов соціально орієнтованої економіки, 
трансформацію та інтеграцію в європейське і світове 
співтовариство. Ці напрями розвитку вищої освіти обумовлені 
приєднанням України до країн – учасниць Болонського 
процесу з метою формування європейського простору вищої 
освіти. 

В умовах глобалізаційних змін сформувалось нове 
бачення ролі освіти у житті кожної людини, в її становленні як 
особистості, в розвитку індивідуальних здібностей та інтересів, 
у формуванні професійних якостей майбутнього фахівця. 
Одночасно відбувається процес диференціації навчальних 
закладів, зумовлений економічними змінами та суспільним 
попитом. За таких умов ефективність системи освіти й 
професійної підготовки залежить від того, наскільки вища 
школа звільниться від шаблонів старих ідей і буде зорієнтована 
на стратегічний розвиток. Вона має бути тією галуззю, яка 
використовує багатий досвід наук про людину, реагує на зміну 
потреб суспільства в підвищенні якості людського капіталу як 
сукупності якостей людини, що групуються в таких поняттях, 
як здоров’я, природні здібності, освіта, професіоналізм і 
мобільність.  

Практика сьогодення свідчить, що освіта повинна 
орієнтуватися не лише на задоволення професійних потреб і 
корпоративних інтересів різних галузей народного 
господарства. Умови тиску жорсткого конкурентного ринку 
праці приводять до того, що навчальні заклади мають бути 
зорієнтовані на збереження людського капіталу суспільства і 
його ефективне використання, оскільки від людського капіталу 
і суб’єктивної самооцінки людини в конкретній ситуації на 
ринку праці залежить конкурентоспроможність людини як 
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суб’єкта діяльності. 
Завдання навчальних закладів щодо формування 

особистості майбутнього спеціаліста випливають із динаміки 
трансформації українського суспільства. Йдеться не просто про 
адаптацію до соціально-економічної ситуації в державі; 
необхідно випереджати її тенденції, формуючи кадровий 
корпус, орієнтуючись на кращі світові зразки. Змінюється зміст 
кваліфікації майбутнього фахівця у самій своїй суті: зростає 
роль соціально-психологічних і особистісних факторів та 
здатності людини до самоосвіти й саморозвитку, самоконтролю 
і самовдосконалення. Видозмінюється розуміння поняття 
освіченості, яка є не просто певною сумою знань. Вона 
включає в себе методологічну підготовку, комп’ютерну 
грамотність і певний рівень інформаційної культури. 
Одночасно “формується і нове поняття “третя грамотність”: 
культура спілкування, естетичне виховання, широка 
інтелектуальна діяльність, яка характеризує загальну культуру 
людини” [218, с. 84].  

Доцільною видається така організація навчально-
виховного процесу у вищій школі, яка сприяє становленню 
гармонійної, багатогранної професійної підготовки, 
спрямованої на формування у студента активної, творчої 
позиції суб’єкта своєї життєдіяльності, який усвідомлює, що 
його доля знаходиться в його руках, враховує свою неповторну 
індивідуальну цінність, здатний жити в гармонії з суспільством 
та з природою, усвідомлювати взаємозв’язок та 
взаємозалежність всього у всесвіті. Як зазначає О.П.Мещанінов 
[256, с. 97], сучасна теорія складних систем, дає уявлення про 
недетермінованість всесвіту, де все унікальне й неповторне. На 
відміну від перетворень та реформ категорія розвитку 
пов’язана з внутрішніми силами, притаманними даній системі, 
які забезпечують її внутрішній саморух. Такими силами висту-
пають мислення та діяльність учасників навчально-виховного 
процесу, пріоритет саморозвитку. 

Досягти цього можна за умов, що організаційно-
педагогічний компонент навчально-виховного процесу буде 
спрямований на розкриття та розвиток індивідуальних якостей, 
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особливостей усіх учасників процесу навчання, кожного 
студента, їх взаємодоповнення та взаємодії. Це повинно стати 
головною метою, об’єктом навчально-виховного процесу і 
предметом гармонійного професійного саморозвитку 
майбутнього фахівця. 

Якісна гармонійна професійна підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах можлива за умов реалізації 
основних принципів функціонування та саморозвитку 
(наступність, неперервність, системність, інноваційність, 
цілісність та інтегрованість, індивідуальна спрямованість), 
використання класичних методів (порівняння, композиції та 
декомпозиції, систематизації, моделювання та прогнозування, 
узагальнення, інтеграції та диференціалізації) проектування 
сучасної інноваційної університетської системи освіти для 
задоволення потреб особистості та суспільних потреб у певній 
діяльності в тій чи іншій сфері суспільного розподілу праці. 

Дослідження наступності в процесі профорієнтаційної 
роботи в школі та підготовки майбутніх фахівців у вищому 
навчальному закладі свідчить, що сучасна система підбору 
кадрів орієнтується на проблеми перехідної економіки, 
формування ринкових відносин на основі розвитку 
особистісних якостей суб’єктів діяльності. Це збільшує розрив 
між освітнім рівнем і реальними потребами практики 
постреформаційного періоду розвитку держави. Ситуація 
ускладнюється тим, що за умов швидкого технологічного 
зростання неможливо точно спрогнозувати структуру попиту 
на спеціалістів у майбутньому. Жодна структура не бажає 
приймати на роботу фахівця із стандартним типом мислення, 
який було закладено традиційною формою освіти. На думку 
Ю.Сухарникова, “перенесення центру ваги освітнього процесу 
в Україні на окрему особистість, на виявлення і всілякий 
розвиток її здібностей, її інтелектуального потенціалу має 
відбивати не тільки соціально-економічні потреби суспільства, 
а й сприяти більш обґрунтованій реалізації особистих зазіхань, 
оскільки цілі особистості і суспільства складним чином 
взаємопов’язані й взаємообумовлені. Кожен член суспільства 
має бути індивідуально, своєрідно пристосований до 
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професійної діяльності за рахунок максимального 
використання наявного в нього людського капіталу [345, c. 35]. 

Серед гострих проблем сучасного навчально-виховного 
процесу у вищій школі постає питання активізації самоосвіти й 
саморозвитку студентів, оскільки головною метою освіти 
сьогодні визнано всебічний розвиток людини як особистості, як 
найвищої цінності суспільства. Про це йдеться в “Концепції 
національного виховання” (1994), “Концепції громадянського 
виховання особистості” (2000), Національній доктрині 
розвитку освіти України в ХХІ столітті (2001), Законі України 
“Про вищу освіту” (2002), Програмі з англійської мови для 
професійного спілкування (2005) та інших державних 
документах. Відповідно до цих документів завдання 
сьогодення полягає у формуванні активної особистості, здатної 
творчо підходити до розв’язання складних професійних питань, 
брати на себе відповідальність, такої, яка прагне постійно 
саморозвиватись і максимально реалізувати свій внутрішній 
потенціал. 

Вся історія передового педагогічного досвіду свідчить, 
що найістотнішою закономірністю становлення людини 
виступає її здатність до самовдосконалення й саморозвитку. 
Однак не завжди самовдосконалення й саморозвиток 
особистості як мета освіти відповідали суспільним інтересам і 
потребам. Ще зовсім недавно наше суспільство (а точніше – 
держава, яка узурпувала право монопольно виражати інтереси 
суспільства) було не дуже зацікавлене в тому, щоб із стін вищої 
школи виходили молоді фахівці, здатні критично мислити й 
самостійно вирішувати свої життєві проблеми. Навіть сьогодні 
не можна сказати, що суспільство повністю готове до ідеї 
реалізації саморозвитку особистості. На рівні методологічного 
забезпечення досі залишається не вирішеним питання: яка мета 
освіти є для нас прийнятнішою – формування з людини 
грамотного, дисциплінованого виконавця заданих програм дій і 
чужих рішень чи становлення незалежної, вільної особистості, 
здатної до самостійного прийняття рішень, готової нести 
відповідальність за їх результат. Показовим у цьому плані є 
ставлення студента до власного розвитку, до себе як до 
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суб’єкта власної життєдіяльності. Якщо його не треба 
спонукати навчатися, розвивати свої потенційні можливості, 
прилучатися до соціально-культурних цінностей людства; якщо 
він, незалежно від вказівок ззовні, робить все це з бажанням, 
яке не згасає з часом, виявляє все більшу самостійність, не 
уникаючи труднощів, а намагаючись подолати їх; якщо студент 
охоче обговорює з викладачем, батьками, друзями свої удачі й 
невдачі, щоб докопатися до їх причин, – все це показник того, 
що він є (або стає) суб’єктом власної життєдіяльності. Але така 
поведінка можлива в тому випадку, якщо в людини 
проявляються такі властивості особистості, такі психологічні 
механізми регуляції поведінки, які й дають їй можливість стати 
суб’єктом життєдіяльності. Ці зміни, що охоплюють інтелект, 
свідомість, здібності, емоційно-вольову сферу, ціннісно-
смислові орієнтації, виступають найважливішим результатом 
педагогічного процесу разом з вільним розвитком студента як 
суб’єкта даного процесу, як особистості. Вільний розвиток 
особистості передбачає не підпорядкованість заздалегідь 
визначеній нормі чи еталону, а відчутні позитивні зрушення в 
розвитку кожного студента на певному етапі навчально-
виховного процесу. При оцінці результату розвитку кожного 
студента не можуть бути застосовані загальні мірки і критерії: 
оцінювання позитивних (негативних) зрушень особистості       
вимагає індивідуального підходу, врахування початкового     
рівня розвитку інтелекту, свідомості, здібностей тощо і тих 
зусиль, що були прикладені студентом для отримання кращих 
результатів у навчанні й саморозвитку. 

Питання самоосвіти та навчання впродовж усього життя 
порушуються і в Програмі з англійської мови для професійного 
спілкування, де сказано, що вивчення іноземної мови, особливо 
у європейському контексті, виходить далеко за межі 
обов’язкової освіти. Активне використання процедурних знань 
(“навчитись учитися”) є основою ефективного і самостійного 
вивчення мов упродовж усього життя після закінчення вищого 
навчального закладу. Тож набуття процедурних знань та 
навичок організації власної пізнавальної діяльності є важливою 
метою навчання в рамках нового підходу до оволодіння 



253 

професійно спрямованою іноземною мовою. Програма АМПС 
стимулює самостійність студентів та усвідомлення ними 
власних стилів навчання. Вона спрямована на розвиток 
загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, 
презентації ідей тощо. У такий спосіб вона допомагає 
розвивати мовну, прагматичну та міжкультурну компетенції 
студентів і їхню здатність до самостійного вивчення мов. 

Сьогодні, коли важливість саморозвитку особистості 
визнана як “де юре”, так і “де факто”, треба перевести багато в 
чому ще теоретичні моделі саморозвитку і самовдосконалення 
особистості з мови високого мистецтва на мову високих 
технологій. За К.Роджерсом, для людини цінним є лише учіння, 
яке грунтується на самодіяльності, саморегуляції та 
самопізнанні [488]. Тому однією з головних проблем сучасної 
вищої освіти є розробка методів, здатних підтримувати в кож-
ного студента прагнення до професійного самовизначення че-
рез діагностування професійно значущих якостей особистості, 
виконання різноманітних професійних проб, раціональну 
організацію і культуру проходження практики, оцінювання 
інформаційної забезпеченості та власної інтелектуальної 
підготовки для рішення практичних завдань визначеного рівня 
складності тощо. Тож нові вимоги до підготовки фахівця вима-
гають і нових методів навчання, серед яких наразі найбільш 
поширеними є інтерактивні методи, що передбачають певний 
порядок інформаційної взаємодії між суб’єктом навчального 
процесу і навчальним середовищем. За всієї різноманітності 
цих методів їх неодмінною умовою є наявність проблеми та 
робота над нею в групах, командах, бригадах, прийняття узгод-
женого рішення й діалог за підсумками роботи. Популярність 
таких методів не випадкова: сучасні способи виробництва в 
індустріально розвинених країнах передбачають спів-
робітництво, групові зусилля працівників. Водночас 
інтерактивні методи навчання дозволяють кожному студентові 
проявити свої знання, певні якості особистості, риси характеру, 
розвинути навички усного ділового спілкування, зокрема по-
дання й аргументацію власної точки зору. Тут відпрацьовується 
також такий важливий процес мислення, як рефлексія, 
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самоаналіз та самооцінка. При цьому позиція кожного студента 
в умовах роботи в групі витримує “пробу на міцність”, коли 
вона стикається з іншими оцінками, іншими інтерпретаціями 
тієї ж ситуації. Зіткнення, взаємний аналіз незалежних точок 
зору може виявити силу і слабкість кожної з них, подолати їх 
обмеженість чи однобічність, створюючи в такий спосіб пере-
думови для здійснення цілеспрямованого пошуку бажаного ре-
зультату. 

Така взаємодія можлива лише за активної участі 
викладача, завданням якого виступає не стільки оцінка тієї чи 
іншої точки зору студентів, скільки своєчасне виявлення цих 
точок зору, допомога студентам сформулювати їх (якщо це 
необхідно), знайти потрібні аргументи і контраргументи при їх 
аналізі та оцінці. К.Роджерс назвав такий вид педагогічної 
взаємодії ”концентрацією на особистості” [312, с. 23]. 

При тому, що ідея саморозвитку й самовдосконалення 
особистості не нова, в нашому суспільстві, яке знаходиться в 
процесі оновлення, вона не може вважатись вирішеною, 
оскільки й дотепер спірними є питання щодо конкретних цілей, 
змісту, методів, форм педагогічного процесу, спрямованого на 
саморозвиток і самовдосконалення особистості. 

Водночас цілком виправдана підвищена увага до 
професіоналізації навчання іноземних мов не повинна 
заступати такі важливі компоненти навчального процесу, як 
всебічний інтелектуальний і психічний розвиток особистості, 
здатної до активної участі у плануванні та реалізації 
пізнавальної діяльності, самоосвіти й саморозвитку. З огляду 
на практичну мету навчання іноземних мов для професійного 
спілкування головний зміст навчального процесу полягає у 
формуванні у студентів іншомовно-мовленнєвої компетенції, в 
ході якого вирішуються завдання виховного, освітнього і 
розвиваючого характеру. Однією з умов успішного здійснення 
таких завдань є організація навчально-виховного процесу на 
оптимальному рівні з урахуванням різних факторів, що 
впливають на хід і результати навчання. Оптимальна 
організація навчання іноземних мов у вищій школі передбачає 
гнучке управління цим процесом, яке дозволяє своєчасно 
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вносити необхідні зміни в навчальну діяльність та забезпечує 
зворотний зв’язок на постійній операційній основі, що виступає 
у формі контролю. 

Сучасна університетська освіта має забезпечувати 
підготовку фахівця, здатного не тільки до репродуктивної 
професійної діяльності, а зорієнтованого на подальшу 
самоосвіту й саморозвиток, спроможного бути суб’єктом 
організації власної життєдіяльності. Ці складні завдання 
випускник університету зможе вирішувати лише за умови 
самоосвіти й самовиховання впродовж навчання в університеті, 
оскільки на час навчання у вищій школі припадає період 
найбільш інтенсивного розвитку інтелектуальних, моральних 
та фізичних можливостей молодої людини. Саме у 
студентському віці (17-23 роки) внаслідок психологічних 
особливостей у молоді найбільш активно виявляється потреба у 
самовираженні, самоствердженні й самореалізації. Молода 
людина прагне самовдосконалення, саморозвитку, не завжди 
свідомо відшукуючи власні засоби реалізації своїх інтенцій. 
Тому інколи кращі наміри студента знаходять втілення в не 
зовсім благородних вчинках, а прагнення до самоосвіти 
призводить до відхилень у бік сектантства, участі в сумнівних 
товариствах і братствах. З огляду на це важливого значення 
набуває зараз створення умов для особистісно-професійного 
саморозвитку студента, озброєння його навичками роботи над 
собою, спрямування його пошуків і зусиль на позитивну 
діяльність. Особливо актуальними ці завдання стають у зв’язку 
з набуттям освітою гуманістичної спрямованості, головними 
рисами якої є уявлення про людину як самобутню сутність, 
орієнтація на активність особистості, її здатність до самоосвіти, 
саморозвитку й самореалізації. Тим більше, що ще й зараз у 
навчанні студентів-нефілологів часто панує академічний підхід, 
коли вся увага концентрується на пізнавальному розвитку 
студента, збагаченні його певною сумою знань без 
гармонійного поєднання їх з розвитком особистісних якостей і 
надбанням рефлексійних умінь. 

До психологічних змін, властивих студентам, насамперед 
слід віднести прискорений розвиток у кількох площинах: 
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1) почуття самостійності і незалежності, критичності у 
поглядах і стосунках; 

2) самоусвідомлення поглядів на життя та людські якості, 
системи ціннісних орієнтацій; 

3) схильності до аналізу фактів та явищ довкілля, до 
узагальнень та висновків, до самостійного розуміння суті 
та закономірностей певних явищ;  

4) актуалізацію життєвих планів, орієнтації на майбутнє, 
професійної спрямованості;  

5) потреби у спілкуванні, самовираженні, розширення 
можливостей для їх задоволення, встановлення зрілих 
стосунків з іншими людьми;  

6) організованості, цілеспрямованості, здатності до 
вольового регулювання власних дій та чинників; 

7) кульмінації навчально-професійної підготовки, 
передбачення появи труднощів її досягнення [70, с. 96-
106]. 
Швидкий інтелектуальний розвиток, схильність до 

аналізу фактів, явищ, до узагальнень та висновків, швидке 
фізичне дорослішання, розширення зв’язків з довкіллям, 
спілкування з ровесниками сприяють прискореному розвиткові 
інтелектуальних можливостей молоді, “їм імпонує таке 
спілкування, коли відбувається вибір між різними точками 
зору, зіставлення підходів, відстоювання своєї думки” [10, с. 6-
7]. Це найблаготворніше впливає на дорослішання молоді, на 
формування їхнього світогляду, вирішення проблем.  

Саме ці психологічні особливості студентів мають бути 
предметом особливої уваги викладачів. Корекція їх прояву має 
становити мету психологічної допомоги, яку вони покликані 
надавати студентам. На підтвердження цієї думки варто 
нагадати, що основна частина занять з іноземної мови 
відбувається у вигляді комунікативної навчальної взаємодії, 
вирішенні проблем, обговоренні навчальних ситуацій, 
виконанні певних ролей. При цьому надмірна незалежність, 
схильність до лідерства істотно ускладнюватимуть навчальну 
роботу окремого студента та всієї групи. 
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У подібних випадках потрібне тактовне, доброзичливе 
втручання викладача для пом’якшення юнацького 
максималізму, створення позитивної психологічної атмосфери 
навчальної групи. Психологи наголошують, що слід не стільки 
критикувати, скільки наводити яскраві переконливі приклади, 
спрямовувати студента на правильне розв’язання навчальних 
завдань, що переконувало б його у недостатній власній 
підготовленості, необхідності доброзичливих взаємин з викла-
дачами та колегами. Викладачам належно проявляти витримку, 
тактовність, бути уважними, чуйними у стосунках зі студента-
ми, здатними підкріпити свою ерудованість, досвід, знання 
життя, готовність поділитися цим з тими, кого навчаєш.  

Прагнення до самореалізації, посилена увага до власних 
життєвих планів, орієнтація на майбутнє, актуалізація життєвих 
перспектив і цілей, професійної спрямованості притаманні 
юнакам та дівчатам. Досить високий рівень розвитку інтелекту, 
схильність до рефлексій про сенс життя, своє місце в ньому 
спонукають студентів до роздумів про власні перспективи, цілі, 
про майбутню професію.  

У молоді зберігається висока потреба у подальшій 
актуалізації у спілкуванні, самоутвердженні, збагаченні 
можливостей для їх задоволення. Особливу привабливість 
становить вільне спілкування, яке посилює впевненість у собі, 
дає більше можливостей для самоствердження. Щодо 
викладачів іноземних мов, то для них таких можливостей 
впливу широко надає комунікативний характер проведення 
занять, зміст питань, що обговорюються, застосування 
комунікативної технології формування іншомовної 
соціокультурної компетенції. 

Традиційно під самоосвітою мають на увазі самостійну, 
цілеспрямовану систематичну роботу людини над 
розширенням власних загальних та професійних знань і 
усуненням недоліків, яка здійснюється з метою максимальної 
самореалізації та служіння суспільним інтересам.  

Головними принципами самоосвіти і саморозвитку, на 
думку багатьох учених (В.О.Сухомлинський, Л.М.Гришин, 
В.А.Кан-Калик, Л.І.Рувинський та ін.), мають бути свідомість, 
активність і цілеспрямованість. 



258 

Основними мотивами самоосвіти і саморозвитку, як 
свідчать дослідження вітчизняних учених (С.І.Голошвець, 
О.М.Сахань, І.В.Середа, О.Г.Харчев, Т.В.Хілько та ін.), 
виступають майбутня професійна діяльність та особисте життя. 

Анкетування студентів різних спеціальностей, написання 
ними творчих робіт, бесіди виявили, що переважна більшість 
студентів нефілологічних спеціальностей (88%) пов’язують 
свою майбутню професійну діяльність зі знанням англійської 
мови. Водночас лише від 8 до 10% студентів займаються 
самоосвітою, звертаючись до аутентичних професійних 
джерел: іншомовних фахових видань, телепередач, 
комп’ютерних програм, Інтернету. Тож розбіжність між 
інтенціями більшості студентів звертатись до іноземної мови з 
метою самоосвіти і невмінням втілити це у свою практичну 
діяльність дає підстави стверджувати, що впродовж навчання в 
університеті недостатня увага приділяється навчанню студентів 
способам і методам самоосвіти й саморозвитку. При цьому слід 
зауважити, що на тих факультутах, де читається курс 
“Педагогіка і психологія” (економічний, політичних та 
правничих наук), студенти хоча б знають, що таке позитивна 
“Я-концепція” особистості, як людина може управляти своїми 
інтересами, як проаналізувати власну поведінку та позбутись 
певних негативних якостей тощо. Тому в ході нашого 
дослідження одним із завдань було навчити студентів 
використовувати іноземну мову для самоосвіти й 
саморозвитку, що має допомогти їм досягти професійного 
зростання та особистісного самовдосконалення.  

Здатність особистості до самоконтролю та самовдоскона-
лення в процесі професійної діяльності створить можливість 
оперативно реагувати й адаптуватися до постійних змін, що 
виникають у суспільному житті. Вона надасть можливість ви-
пускникам навчального закладу виявити себе навіть у тих сфе-
рах діяльності, до яких їх конкретно не готували. Тому процес 
формування професійних якостей фахівців різних 
спеціальностей має бути інтегральним потенційним прискорю-
вачем змін та вдосконалень, генератором ключових 
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компетенцій, життєво необхідних для успішної конкуренції в 
умовах постійно змінюваного ділового середовища.  

Самоконтроль виступає структурним елементом 
загальної системи контролю навчальної діяльності у вищому 
закладі освіти. Самоконтроль як інтелектуальне вміння в 
навчанні мовленнєвої діяльності іноземною мовою 
розглядається як навчальні дії порівняння результатів власного 
виконання навчального завдання або програми із змістовим 
складом і вербальним оформленням відповідного програмного 
іншомовного матеріалу. Розвинутої здатності здійснювати са-
моконтроль іншомовної діяльності людина апріорно не 
отримує. Тому в ході вивчення іноземної мови слід приділяти 
спеціальну увагу формуванню і вдосконаленню навичок само-
контролю. Формування навичок самоконтролю у студентів за-
безпечують два фактори: контролюючі дії викладача і розвиток 
власної внутрішньої програми дій. Для розвитку у студентів 
власної внутрішньої програми дій слід спиратись на вже 
існуючий у них рівень самоконтролю, сформований раніше в 
процесі оволодіння рідною мовою та іншими видами 
діяльності, оскільки самоконтролем пронизані всі притаманні 
людині психічні явища.  

Для самоконтролю, який можна розглядати як зворотний 
зв’язок, що має навчальний характер, у методичній літературі 
виділено такі функції: 
• прогнозуюча/плануюча функція, яка полягає у 

формуванні в студентів вміння передбачити реальний 
результат своєї самостійної діяльності у відповідності до 
поставленої мети і зони труднощів, що виникають під час 
його досягнення, а також вміння планувати свою 
діяльність з урахуванням таких зон труднощів; 

• оціночна функція, яка передбачає формування у 
студентів вміння здійснювати самооцінку своєї 
діяльності; 

• корективна функція для формування вміння коригувати 
свою діяльність на основі самооцінки; 

• виховна/розвиваюча функція, яка полягає у розвитку в 
студентів у процесі навчання мислення, вміння бачити 
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головне в навчальному матеріалі, самостійності та 
активності в застосуванні самоконтролю та саморозвит-
ку, а також формує звичку до систематичної роботи та 
дисципліни. 
Інформація, отримана студентами завдяки зворотному 

зв’язку, не тільки слугує базою для самооцінки власної 
мовленнєвої діяльності, але й має потужну емоційну 
мотиваційну силу і стимулюючий вплив. Для викладача важли-
вим є те, що такий вплив може за певних обставин мати нега-
тивну векторну направленість і призводити до згасання 
мотивів, зневіри у власній спроможності оволодіти іноземною 
мовою, втрати стимулів до активності в роботі студентів. 

Підвищення якісного рівня самоконтролю значною мірою 
залежить від правильної реалізації принципу індивідуалізації не 
иільки в навчанні іноземних мов, але й організації 
індивідуалізованого зовнішнього контролю. Дієва увага до кожно-
го студента, його творчої індивідуальності в умовах аудиторної 
роботи, використання форм контролю, адекватних формам нав-
чання з урахуванням особистісної підструктури, сприяє швидшо-
му формуванню навичок самоконтролю. 

Процеси самоконтролю та самовдосконалення пов’язані 
зі здібностями людини. Під терміном “здібності” розуміють 
“стійкі індивідуальні психічні властивості людини, які є 
необхідною внутрішньою умовою її успішної діяльності. Вони 
виявляються в тому, як людський індивід учиться, набуває 
певні знання, уміння й навички, освоює певні галузі діяльності, 
включається у творче життя суспільства. На думку Л.А.Сподін, 
“здібності людини розвиваються в процесі засвоєння нею 
суспільного досвіду, виховання й навчання, в процесі трудової 
діяльності” [340].  

З огляду на дане визначення робимо висновок, що люди-
на протягом життя проходить шлях самовдосконалення. Під 
самовдосконаленням розуміють “удосконалення самого себе 
(фізичне, моральне і т.ін.), своєї фахової майстерності тощо [66, 
c. 109]. 

Але процес самовдосконалення передбачає направлену 
діяльность, обов’язковим компонентом якої є контрольні дії, за 
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допомогою яких особистість порівнює процес і результат своєї 
діяльності з її цілями й вимогами до неї. До контрольних дій 
відноситься самоконтроль. 

У загальному понятті під самоконтролем розуміють 
“контроль над самим собою, своєю поведінкою, роботою, своїм 
станом ” [66, c. 189]. Самоконтроль у психології та педагогіці –  
це “усвідомлювана регуляція людиною своєї поведінки та 
діяльності для забезпечення відповідності їхніх результатів по-
ставленим цілям, вимогам, нормам, правилам тощо” [66, 
c. 159]. За визначенням Б.В.Бокуть, С.І.Сокоревої, 
Л.А.Шеметкова, І.Ф.Варламова, “самоконтроль є необхідним 
елементом навчальної діяльності, оскільки він сприяє 
глибокому та міцному оволодінню знаннями” [82, с. 92]. 

В.П.Максименко вважає, що “самоконтроль у процесі 
перевірки знань, умінь особистості означає усвідомлену 
регуляцію нею своєї діяльності з метою забезпечення таких 
результатів цієї діяльності, які б збігалися з поставленими 
цілями, пред’явленими вимогами, нормами, правилами, 
зразками” [82]. 

На думку В.А.Козакова “якщо особистості буде надана 
можливість планувати, контролювати й регулювати свою 
діяльність без втручання й практичної допомоги керівника, то 
буде досягнуто головної мети – розвиток самостійності як 
якості особистості” [188, c. 160].   

Теоретико-практичною основою вдосконалення системи 
формування професійних якостей майбутніх фахівців у процесі 
навчання є вивчення та врахування функцій певних умінь 
особистості та шляхи їх упровадження в навчальний процес. 
Чітке розуміння діяльності фахівців за будь-якою 
спеціальністю, аналіз думок з цього приводу, обґрунтування 
правильних уявлень здатні забезпечити необхідні умови для 
пошуку шляхів удосконалення системи формування 
професійних якостей майбутніх фахівців. 

Серед факторів, від яких залежить кінцевий результат 
процесу формування професійних якостей майбутнього 
спеціаліста, виділяється проблема якості підготовки фахівців, 
оскільки вона пов’язана з роботою в умовах всезростаючої 
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конкуренції. Нині формуються реальні процеси, спрямовані на 
підвищення якості підготовки фахівців, які мають бути 
конкурентоспроможними на ринку праці, володіти знаннями, 
уміннями і навичками роботи в неординарних ситуаціях, мати 
досвід самоконтролю й самовдосконалення. 

Проблемі якості підготовки фахівців присвятили свої ро-
боти ряд вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Так, А.Шегда вважає, що проблема організації 
підготовки “кадрів взагалі в сучасному швидко змінюваному 
світі полягає у встановленні необхідних зв’язків в 
організаційній системі підготовки кадрів та в системі їх вико-
ристання з метою забезпечення максимальної віддачі від про-
грам підготовки... з точки зору підвищення продуктивності, 
прибутковості, реалізації нових стратегій, реорганізації трудо-
вих процесів на всіх рівнях економічної ієрархії. Діюча система 
підготовки кадрів в Україні здебільшого має необхідний 
потенціал, щоб зробити свій внесок у вирішення соціально-
економічних проблем. Неповне використання наявного 
освітнього потенціалу веде до його звуженого відтворення і 
руйнації” [394, с. 32]. 

На думку Ю.Сухарнікова, “проблеми забезпечення якості 
професійної підготовки фахівців вимагають подолання без-
суб’єктних підходів до людини. Людина не є пасивною істо-
тою – об’єктом зовнішніх впливів, у тому числі педагогічних. 
Суб’єктна складова професійної діяльності є одним із каменів 
спотикання у справі інформаційно-професіографічного 
забезпечення професійної підготовки. Рішення соціальних і 
економічних проблем, що стоять перед школою, буде залежати 
від того, чи вдасться забезпечити максимальну мобілізацію 
можливостей і реалізацію здібностей кожної людини як 
суб’єкта діяльності” [345, с. 35]. 

Оскільки інформаційно-професіографічне забезпечення 
підготовки майбутніх спеціалістів починає здійснюватися ще 
під час набуття шкільної освіти, завданням школи як 
соціального інституту є сприяння професійній самореалізації 
індивіда, навчаючи його професійно спрямованій взаємодії з 
навколишнім природним і соціальним середовищем.  
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Проблемі професійної спрямованості особистості 
присвятила свою роботу Л.А.Сподін. Вона вважає, що 
“професійна спрямованість обумовлює правильний вибір 
професії, ставлення до різних видів діяльності, самонавчання і 
самовиховання, впливає на профадаптацію, професіоналізм 
фахівця” [340, с. 3]. 

Спираючись на аналіз педагогічної, психологічної та 
іншої фахової літератури, ми зробили висновок, що високий 
рівень сформованості професійних якостей майбутнього 
спеціаліста – це заощадження матеріально-фінансових ресурсів 
суспільства, підвищення професійної мобільності й більш 
повне задоволення потреб особистості й оточуючого 
середовища. Процес формування професійних якостей 
особистості є комплексною проблемою, вирішення якої 
залежить від якості реалізації всіх проміжних дидактико-
технологічних етапів дослідження (прогнозування професійно 
важливих якостей фахівця для виробництв майбутнього, 
формування змісту і конструювання програм підготовки, 
проектування педагогічного процесу і т.ін.). Тому вирішення 
проблеми підготовки фахівця, який би відповідав вимогам 
сучасності, передбачає пошук і відбір відповідних 
властивостей майбутнього спеціаліста, знань і навичок, 
необхідних для ефективної професійної діяльності в сучасних 
умовах. Фахівець “високого класу” – це спеціаліст, який 
володіє високим рівнем професійної компетенції, свідомо 
збагачує і розвиває себе в процесі праці, уміє реалізувати свої 
здібності, нахили, інтереси, самостійно контролювати особисту 
діяльність і передбачати її наслідки, здатен трансформувати 
пізнавальну діяльность у професійну, стимулювати в 
суспільстві інтерес до результатів своєї праці. 

З даного визначення випливає, що майбутній фахівець – 
випускник будь-якого навчального закладу – повинен бути 
готовим  до самостійної взаємодії з динамічним суспільним 
середовищем, уміти виконувати роботу за суміжними 
спеціальностями, бути здатним швидко пристосовуватися до 
нових умов, а при необхідності – оволодівати новою 
кваліфікацією. Він мусить мати сформовані навички 
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стратегічного мислення, роботи у творчих колективах, уявляти 
собі господарські, соціальні та культурні аспекти у їх взаємодії. 
Окрім того, майбутній спеціаліст має володіти такими 
якостями, як планетарне мислення; планування кар’єри; 
самостійність; креативність; цілепокладання й 
цілеспрямованість; високий рівень мобільності; здібність 
розуміти інформацію як стратегічний ресурс; усвідомлення 
своєї ролі у співпраці з колегами; впевненість у власних силах 
та опір тискові ззовні; відповідальність. 

Ми вважаємо, що формуванню вищеперерахованих 
якостей особистості сприятиме підхід, при якому заклади 
освіти будуть стимулювати у майбутніх фахівців здібність 
здобувати й засвоювати знання  шляхом самовдосконалення та 
самоконтролю, спираючись на природну самостійність 
індивіда.   

Самостійність – це якість особистості, яка 
“характеризується двома факторами: по-перше, сукупністю 
засобів – знань, умінь і навичок, якими володіє особистість; по-
друге, ставленням особистості до процесу діяльності, її 
результатів і умов здійснення, а також зв’язками з іншими 
людьми, які складаються в процесі діяльності” [101, с. 297].  
Обидва фактори формування даної якості передбачають розви-
ток навичок самовдосконалення та самоконтролю у процесі 
навчальної діяльності особистості. 

Уміння самостійно контролювати навчальну діяльність є 
невід’ємною частиною самовдосконалення, що виступає одним 
з елементів процесу формування професійних якостей 
випускників навчальних закладів. Навчальна діяльність 
особистості має бути організована таким чином, щоб матеріал, 
що вивчається, був глибоко усвідомленим і міцно засвоєним. 
Перевіряючи й оцінюючи свої знання й виявляючи в них прога-
лини, особистість має змогу повторно звернутися до тієї чи 
іншої теми. За таких умов “забезпечується грунтовне 
усвідомлення матеріалу, що вивчається, а пізнавальна діяльність 
набуває спіралеподібного, розосереджувального характеру. Саме 
через самоконтроль відбувається органічне засвоєння знань, 
оскільки використання самоконтролю у навчальній діяльності 
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дозволяє студентові оцінити ефективність і раціональність 
прийомів і методів розумової діяльності, що застосовуються, 
знаходити в ній недоліки й на цій основі проводити необхідну 
корекцію. Оволодіння самоконтролем привчає особистість до 
планування навчальної діяльності, сприяє поглибленню їхньої 
уваги, пам’яті й виступає фактором розвитку пізнавальних 
здібностей [340, с. 92-93]. Завдяки коригуючій функції само-
контролю особистість може реалізувати запропонований їй 
ззовні або самостійно прийнятий план діяльності.   

Експериментальна частина нашого дослідження показа-
ла, що ефективність упровадження засобів самоконтролю й са-
мовдосконалення в процес формування професійних якостей 
майбутного фахівця залежить від того, наскільки правильно 
особистість уміє організовувати свою навчальну діяльність. 
Для забезпечення необхідних результатів особистості у 
навчанні слід враховувати, що навички самоконтролю та само-
вдосконалення спеціально не формуються, а з’являються як 
результат навчально-пізнавальної діяльності. Тому необхідно 
ознайомлювати випускника навчального закладу з завданнями 
та труднощами майбутньої роботи, вимогами до неї, способами 
її виконання й шляхами удосконалення, прийомами самокон-
тролю та самовдосконалення, націлювати особистість на пра-
вильне планування послідовності виконання завдань, продуму-
вання можливих результатів упровадження тих чи інших 
способів навчальної діяльності.  

У процесі власної педагогічної діяльності ми 
пересвідчились, що необхідно націлювати особистість на те, 
що шлях професійного саморозвитку майбутнього фахівця за-
лежить від правильної організації даної діяльності. Випускник 
університету має постійно орієнтуватись на прояв найвищої 
пізнавальної самостійності й активності. Реалізацію даної мети 
буде досягнуто, якщо молодий спеціаліст навчиться самостійно 
формулювати проблеми, визначати гіпотези, планувати й 
організовувати пошук способів рішення навчальних завдань, 
знаходити шляхи їх рішення й перевірки,  аналізувати отримані 
результати й робити висновки. Якщо людина не вміє 
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вирішувати проблемні завдання, то й контролювати хід їх 
рішення вона теж не зможе.  

Шляхи вирішення завдань, що постануть перед 
особистістю, вимагатимуть звернення її до самонавчальних 
(синонімічно використовують термін самовдосконалювальних) 
систем, “які під впливом зовнішніх умов можуть поліпшувати 
своє функціонування відповідно до заданого критерію якості”. 
У свою чергу самонавчальні системи пов’язані з процесом 
самоосвіти, що є ”невід’ємною частиною систематичного нав-
чання в стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розши-
ренню і більш міцному засвоєнню знань”, а також “набувається 
у процесі самостійної роботи без проходження систематичного 
курсу навчаня в стаціонарному навчальному закладі [101, 
с. 296].   

На нашу думку, на першому етапі контролю засвоєння 
нових знань слід застосовувати констатуючий самоконтроль з 
метою виявлення ступеня осмислення матеріалу, що 
вивчається. На другому етапі застосовується коригуючий само-
контроль, який передбачає оцінку й корекцію прийомів 
розумової праці й пізнавальної діяльності, що використовують-
ся в цілому. 

Дослідження показало, що у ході навчальної діяльності 
слід використовувати такі прийоми самоконтролю: 
• складання усного чи письмового плану заданого 

матеріалу;  
• усне розчленування матеріалу, що вивчається, на окремі 

смислові частини;  
• складання питань та продумування відповідей на питання 

проблемного та репродуктивного характеру по темі, що 
вивчається;  

• виділення та відтворення основних положень по новому 
матеріалу;  

• формування висновків з теми, що вивчається, з наступ-
ним їх обгрунтуванням;  

• виділення у матеріалі, що вивчається, питань, які служать 
основою системи знань;  

• зробити переказ змісту основних епізодів; 
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• знайти речення, які передають головну ідею тексту; 
• дати коротку анотацію прочитаного;  
• повторне читання теоретичного матеріалу.  

Виконання цих видів діяльності сприяє глибокому осмис-
ленню загального змісту тексту і його окремих частин й 
оволодінню прийомами самоконтролю й самовдосконалення. В 
свою чергу, регулярне застосування самоконтролю при 
виконанні практичних завдань та у процесі засвоєння теоретич-
ного матеріалу дає бажані результати у процесі навчання 
особистості, що сприяє розвитку її інтелектуальних здібностей, 
формуванню якостей, необхідних у майбутній професійній 
діяльності. 

Виходячи з того, що сучасна педагогічна наука 
зорієнтована на визнання студента суб’єктом власної 
навчальної діяльності, вважаємо необхідним відмітити, що які 
б найсучасніші підходи до навчання та освітні технології не 
застосовував викладач, студент не опанує іноземної мови, якщо 
він сам не буде прикладати для цього зусиль. Специфіка 
вивчення іноземної мови полягає в тому, що без власних зусиль 
її неможливо опанувати.  

 
 
 

Висновки до розділу 3 
 

1. Загальнопедагогічний процес формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей характеризується посиленням культуро-
логічного наповнення занять з іноземної мови, для чого 
пропонується культурологічний підхід до навчання як 
загальної, так і професійно орієнтованої англійської мо-
ви. Для формування у студентів сучасних знань про куль-
туру, реалії життя в іншомовних країнах, адекватної 
поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях, тобто 
соціокультурної обізнаності, необхідно перейти від 
фактологічного до культурологічного підходу до вивчен-
ня іноземної мови. Ми розглядаємо впровадження 
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культурологічного підходу як передумову адаптації 
випускників українських університетів до вимог і 
викликів європейського простору. Визнання студентами 
соціокультурних розбіжностей у поведінці представників 
різних народів, толерантне ставлення до чужих нам 
стилів життя, цінностей і пріоритетів, сформовані навич-
ки адекватної поведінки в різних ситуаціях, уміння виб-
рати належний рівень комунікативної поведінки і позна-
чити свою приналежність до певної групи дозволять ви-
пускнику університету впевнено почуватись в 
іншомовному середовищі. Крім того, саме 
культурологічний підхід дозволяє утримувати у студентів 
стійкий інтерес до вивчення іноземної мови та спонукає 
їх до свідомого розширення власної соціокультурної 
компетенції.  

2. Розширення соціокультурної пам’яті студентів у процесі 
вивчення іноземної мови сприяє збагаченню 
соціокультурних знань, допомагає зняти емоційну напру-
гу під час занять, дати всім студентам шанс отримати ба-
ли, що відповідають рівню їх домагань.  

3. Інноваційне навчання іноземної мови передбачає відмову 
від переказу навчальних текстів та інших 
репродуктивних методів навчання та перехід до 
рівноправного діалогічного спілкування, моделювання 
реальних життєвих ситуацій, впровадження 
інтерактивних видів роботи: методу проектів, мозкової 
атаки, кейс-методу, рольових ігор тощо. Воно сприятиме 
формуванню критичного мислення та мобільності знань 
студентів, здатності застосовувати отримані знання в кон-
кретних життєвих ситуаціях. 
Інноваційне навчання орієнтується на створення умов для 
студентів займати активну та ініціативну позицію в 
навчальній діяльності, пізнавати світ шляхом активного 
діалогу з ним, не зупинятися на тому, що вже відомо.  
Інноваційне навчання іноземної мови передбачає відмову 
від переказу навчальних текстів та інших репродуктив-
них методів навчання та перехід до рівноправного про-
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дуктивного діалогічного спілкування, моделювання ре-
альних життєвих ситуацій, впровадження компаративної 
технології формування іншомовної соціокультурної 
компетенції та інтерактивних видів роботи: методу проектів, 
мозкової атаки, кейс-методу, рольових ігор тощо.  

4. Розробка нових технологій формування іншомовної 
соціокультурної компетенції, до яких належить і запропо-
нована нами компаративна технологія, зумовлена 
культурологічним підходом до вивчення іноземної мови 
та впровадженням інноваційного навчання. Постійне 
порівняння реалій життя, норм комунікативної поведінки, 
способів прийняття рішень, манери спілкування, прийня-
тих у різних культурах, на зразок “у нашій культурі – в 
чужій культурі” сприяє не тільки розширенню знання про 
іншомовні країни, але й формуванню національної 
самосвідомості студента, вихованню в нього гордості за 
свою державу, позбавляє відчуття меншовартості. 

5. Під “міжпредметною координацією” ми маємо на увазі 
постійний динамічний багатосторонній зв’язок у 
навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням 
та фахових дисциплін, які виступають замовниками 
спеціальної лексики, необхідної для іншомовного 
професійного спілкування, якого мають навчити 
викладачі на заняттях з іноземної мови. Ми розглядаємо 
міжпредметну координацію у двох площинах: як 
необхідність оволодіння філологами, викладачами 
іноземної мови, спеціальною професійною лексикою для 
навчання студентів нефілологічних спеціальностей та як 
використання фахових знань, набутих студентами в 
процесі навчання майбутньої професії, у вивченні 
професійно спрямованої іноземної мови. Міжпредметна 
координація передбачає співпрацю викладачів іноземної 
мови з викладачами фахових дисциплін для уникнення 
дублювання навчального матеріалу, корекції навчальних 
планів, формування у студентів толерантності до різних 
точок зору на одну проблему, розвитку продуктивного 
мислення, сприяє мобільності отриманих знань. 


