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які у всіх ситуаціях поводяться морально, гостро відчувають добро і зло, 

співпереживають і співчувають успіхам і недолікам студентів, зорієнтовані на 

досягнення змістовних цілей, а моральні засоби завжди підпорядковують цим 

цілям. 
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МЕТОДИКА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ 

 

Підвищення рівня професійної компетентності майстрів виробничого 

навчання, їх професійного розвиткує актуальним питанням у сучасній системі 

професійної (професійно-технічної) освіти. Професійний розвиток майстрів 

виробничого навчання, відповідно й професійна компетентність, значноюмірою 

залежить від індивідуальної самоосвіти яка набувається поза навчальними 

закладами шляхом самостійної роботи.Самоосвіта педагогічних працівників 

задекларована у законодавчих і нормативних актах, а саме:  
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- Закон України «Про освіту», де зазначається що професійний розвиток 

педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту; 

- Національна доктрина розвитку освіти: «Підготовка педагогічних і науково-

педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова 

модернізації освіти»; 

- Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, в якому самоосвіта визначається як один із видів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

Проведений аналізу педагогічної літератури й наукових праць з 

дослідження питань самоосвітипедагогічних працівників (І. Андрущук, 

О. Самойленко, О. Щербак та ін.), зокрема самоосвітимайстрів виробничого 

навчання (Н. Ничкало, Н. Самойленкота ін.),дає нам можливість самоосвіту 

майстрів виробничого навчання розумітияк самостійну пізнавальну діяльність 

майстрів виробничого навчання, що набувається поза навчальними закладами та 

визначається високим рівнем самомотивації, самоаналізу,самовизначенні, 

самоорганізації, самонавчанні, самоконтролю, самооцінки, самореалізації праці. 

Методика самоосвітньої діяльності з підвищення професійної 

компетентності майстрів виробничого навчання, на нашу думку, має складається 

з трьох етапів (підготовчого, діяльнісного, узагальнюючого), які мають на меті 

виконаннямайстрамисамостійних послідовних дій (рис.1). 

На підготовчому етапі – це самомотивація (набір основних мотивів, що 

спонукають до здійснення певних дій, виконання призначених цілей [1]); 

самоаналіз (процес і результат рефлексії власної професійної діяльності задля її 

вдосконалення[2]); самовизначення (самостійне визначення напрямку самоосвіти 

з врахуванням власних пізнавальних професійних, фахових, індивідуальних й 

особистих інтересів). На діяльнісному етапі–самоорганізація (здатність 

самостійно, без зовнішнього впливу,організовувати власну діяльність [4]); 

самонавчання (діяльність направлена на самостійне оволодіння знаннями, 

уміннями, навичками [2]); самоконтроль (усвідомлена регуляція власної 

поведінки і діяльності з метою забезпечення відповідності результатів 
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поставленим цілям і завданням, попередженні і виправленні допущених 

помилкових дій [3, 4]). На узагальнюючому етапі– самооцінка (особисте 

оцінювання стану самоосвітньої діяльності [2, 4]); самореалізація (процес 

втілення результату самоосвіти у професійну діяльність [1]). 

 

Рис. 1. Методика самоосвітньої діяльності з підвищення професійної 

компетентності майстрів виробничого навчання 

 

Ризиками впровадження методики самоосвітньої діяльності з підвищення 

професійної компетентності майстрів виробничого навчання, на нашу думку, 

можутьстати:відсутність або недостатня мотивація майстрів виробничого 

навчання; брак часуабонизькій рівень їх самоорганізації (умінь і навичок 

управління власним часом, діяльністю тощо); недостатнє 

забезпеченнянеобхіднимиумовами самоосвіти (організаційні, педагогічні, 

технічні тощо). 

Очікуваними результатами впровадження методики самоосвітньої 

діяльності з підвищення професійної компетентності майстрів виробничого 

навчання єформування чіткої системи планування самоосвіти 

майстрів,підвищення їх рівня самоосвітньої діяльності та професійної 

компетентності. 
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