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САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО

СТАНОВЛЕННЯ

Суспільний розвиток на сучасному етапі характеризується надзвичайно 
складними процесами, що торкаються всіх сфер життєдіяльності людини і приводять 
до глибинних якісних змін. В умовах глобалізації, інтеграції та ускладнення соціаль-
ної діяльності, швидкого і постійного оновлення технологій людина може успішно 
функціонувати тільки якщо буде володіти певними ціннісними орієнтаціями, якос-
тями і здібностями, що забезпечують стійкість її розвитку, соціальну мобільність, пе-
ретворювальну особистісну позицію і гнучку адаптацію до всіх трансформацій.

Основну відповідальність за цілеспрямоване формування таких якостей 
несе освіта, що кардинально змінює її роль і місце у сучасному суспільстві. Це в 
свою чергу висуває нові вимоги до освіти, суть яких визначається тим, що знання 
як такі, на передачу яких зорієнтована традиційна парадигма освіти, що склалася 
на попередньому – індустріальному етапі розвитку суспільства, втрачають свою 
центральну значущість у навчанні. Більш актуальним стає формування уміння 
будувати своє життя на основі здобутих знань, які у такому випадку перетворюються 
із мети у засіб. 

У даній статті аналізується одна із умов професійно-особистісного 
становлення магістрів освіти – їх самоосвітня діяльність. Останні дослідження 
професійно-педагогічної підготовки магістрів [1] доводять, що визначальна роль у 



11

 Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.
професійному становленні належить самому педагогу. Доведено, що професійно-
педагогічний компонент педагогічної освіти має бути спрямованим на розкриття 
індивідуальних особливостей магістра з метою забезпечення його професійного 
саморозвитку.

Самоосвіта – це розумове і світоглядне самовиховання, яке спричинює 
розумове і моральне самоудосконалення. Самоосвіта – це такий вид пізнавальної 
діяльності, за якого студенти у відповідності зі своїми внутрішніми стимулами, 
поставленими перед собою цілями, розвивають свої духовні здібності і можливості, 
прагнуть до володіння спеціальними знаннями і навичками, підвищують рівень 
культури [2]. 

Будучі найвищою формою задоволення пізнавальної потреби особистості, 
самоосвіта пов’язана з проявами значних вольових зусиль, з високим ступенем 
свідомості і організованості людини, взяттям на себе внутрішньої відповідальності за 
свій саморозвиток. Стійка потреба в самоосвіті, яка стала якістю особистості, включає 
в себе потребу у особистісно-професійному розвитку. Самоосвіта як особливий 
вид пізнавальної діяльності передбачає позитивну мотиваційну активність, 
цілеспрямованість і само організованість, високий рівень інтелектуального розвитку, 
сформованість системи пізнавальних умінь, здатність до бачення проблем, наявність 
адекватної самооцінки. 

Самоосвіта є однією з фундаментальних потреб особистості, вона набуває 
сенсу в той момент, коли людина переконується в необхідності систематичних дій, 
спрямованих на вдосконалення власних. Професійна самоосвіта передбачає певний 
рівень розвитку людини, її готовності та здатності до самоаналізу, самооцінки в 
професії, до порівняння наявних особистісних якостей з необхідними професійними 
якостями. 

Аналіз нормативних документів, наукових досліджень, професіограми 
магістра освіти свідчить, що провідними професійними якостями є: готовність 
здійснювати навчання продовж життя з метою удосконалення знань, умінь, 
навичок; продуктивне виконання професійних задач, високий рівень професійної 
самоактуалізації; здатність особистості мобілізувати в професійній діяльності свої 
знання, вміння; самостійність, здатність приймати відповідальні рішення, творчий 
підхід до справи, вміння постійно вчитися, соціальна і професійна відповідальність. 
Отже, основним сучасним акцентом у професійно-педагогічній освіті є самоосвітня 
діяльність з метою удосконалення професійних якостей. 

Загальна культура і професійний рівень магістра освіти визначається не стільки 
обсягом придбаних знань, скільки умінням отримувати їх надалі шляхом самоосвіти. 
Метою самоосвітньої діяльності майбутнього магістра педагогіки є освоєння якісно 
нового рівня професійної компетенції, професійної майстерності, що забезпечують 
здатність удосконалювати управління педагогічним процесом, а також зростання, 
становлення, інтеграцію і реалізацію у педагогічній праці професійно значущих 
особистісних якостей і здатностей, професійних знань та вмінь. Загалом самоосвітня 
діяльність магістрів має бути спрямована на професійно-особистісний розвиток 
педагога як суб’єкта культури, як суб’єкта життя, як суб’єкта професійної діяльності. 
Головним напрямком слід вважати якісне перетворення майбутнім педагогом свого 
внутрішнього світу та способу життєдіяльності. Подальші дослідження будуть 
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спрямовані на пошук оптимальних технологій сприяння самоосвітній діяльності 
майбутніх магістрів педагогіки, що є необхідною складовою частиною підготовки 
магістрів для української вищої школи і науки.
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