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Юрій І.О. 

Сутність і структура самоосвітньої компетентності студентів факультету 

початкової освіти 

 

Самоосвітня компетентність – інтегративна особистісна властивість, 

що забезпечується емоційно-ціннісним відношенням до саморозвитку й 

самоосвітньої діяльності, системою знань про планування й реалізацію 

самоосвітньої діяльності, про способи самовиховання; суб’єктно-

особистісним досвідом продуктивного вирішення проблем розвитку, 

розробки й реалізації моделей підготовки студентів до самоосвітньої 

діяльності; готовністю до безперервного саморозвитку якостей професіонала, 

самовдосконаленню, самоосвіті в області майбутньої професії [1]. 

Розглянувши різноманітні підходи до структури самоосвітньої 

компетентності, можна виділити певні її компоненти й узагальнено подати у 

такій послідовності:  

1) мотиваційно-ціннісний (активність, прагнення, усвідомлена 

особистісна установка на самовдосконалення в інтелектуальній сфері; 

усвідомлення самоосвіти як особистісно та суспільно значущої діяльності; 

внутрішня потреба в систематичному оновленні й збагаченні професійних 

знань; емоційно-вольовий механізм щодо подолання труднощів під час 

самоосвітньої діяльності; наявність ціннісних орієнтацій і мотивів щодо 

здійснення самоосвіти);  

2) організаційний (чітка побудова самоосвітньої діяльності, 

цілеспрямованість, сконцентрованість, самокерування, рефлексія у 

пізнавальній діяльності; цілепокладання (орієнтація, визначення мети); 

раціональне планування та організація самостійної пізнавальної діяльності 

(проектування власних дій, регламентація часу, вибір форм, прийомів, 

джерел самоосвіти, створення оптимально сприятливих умов для самоосвіти 

та організація робочого місця);  
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3) процесуально-інформаційний (самокерування рухом від пізнавальної 

мети до результату засобами самостійно організованої пізнавальної 

діяльності, функціональність знань, умінь, навичок, їх самостійне 

удосконалення; інформаційно-пошукові вміння (пошук, відбір потрібної 

інформації); навчально-інформаційні вміння; технологічні вміння (ефективне 

й раціональне використання засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій для роботи з інформацією); здатність і готовність працювати з 

інформацією, інформаційними технологіями для потреб власної самоосвіти, 

самореалізації;  

4) контрольно-рефлексивний (уміння самоаналізу та самооцінки; 

уміння самоконтролю та саморегуляції; рефлексивні вміння (самозвітування 

щодо результативності роботи, розробка нових завдань для наступного циклу 

самоосвіти, визначення напрямів удосконалення власної самоосвітньої 

діяльності)). 

Отже, під самоосвітньою компетентністю студента факультету 

початкової освіти розуміємо якість особистості педагога, що 

характеризується здатністю та готовністю до безперервної самоосвіти у 

професійній сфері, а також до використання можливостей інформаційно-

комунікаційного педагогічного середовища з метою забезпечення 

ефективності цієї діяльності. 
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