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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ 

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Сучасні світові інтеграційні процеси зумовлюють потребу в оновленні 

професійної підготовки майбутніх фахівців, здатних навчатися упродовж 

життя, постійно вдосконалюючи власну професійну компетентність. 

Успішність вирішення зазначених завдань значною мірою залежить від 

сформованості у студентів умінь і навичок самостійно планувати, здійснювати 

й оцінювати пізнавально-творчу діяльність у професійній сфері. 

Формування пізнавально-творчої самостійності студентів, згідно із 

діяльнісним підходом [2], здійснюється в процесі навчальної діяльності. 

Навчальну діяльність, спрямовану на опанування професії, називають, 

професійною підготовкою майбутніх фахівців [1; 3].  

В. Тюріна вважає професійну підготовку, особливо організацію 

навчально-пізнавальної діяльності, необхідною умовою адаптації фахівців до 

майбутньої професійної діяльності. На її думку «професійна підготовка – це 

процес і результат діяльності, спрямованої на оволодіння певним запасом 

професійних знань, умінь та навичок, а також якостей особистості, необхідних 

для успішного виконання професійної діяльності» [7, с.5]. 

О. Павлик, досліджуючи діяльність перекладачів, встановила, що 

«професійно-педагогічна підготовка – це організований систематичний та 

цілеспрямований процес формування психолого-педагогічних знань, навичок і 

умінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності» [4, с.18 ].  

Професійну підготовку розуміємо як процес формування особистості 

фахівця, який здійснює свою професійну діяльність відповідно до набутих знань, 

умінь та навичок, професійно важливих якостей. 
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У сучасних умовах якість професійної підготовки визначається не лише 

рівнем знань, але й інтелектуальним, творчим потенціалом, прагненням пізнати 

нове, що підкреслює важливість пізнавальної діяльності у процесі професійної 

підготовки. 

Таким чином, пізнавально-творча самостійність є складовою професійної 

підготовки майбутніх фахівців.  

Здійснений теоретичний аналіз проблеми дослідження [1; 4; 5; 6; 7] 

дозволяє стверджувати, що формування пізнавально-творчої самостійності 

майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення педагогічних дисциплін 

має ґрунтуватися на загальнодидактичних принципах. 

До загальнодидактичних принципів, на нашу думку, необхідно віднести 

такі: науковість, наступність, зв’язок теорії з практикою. Також важливим є 

принцип самоосвіти студентів. Самоосвітня діяльність забезпечує неперервність 

і ефективність професійного зростання, вона сприяє виникненню стійкої потреби 

щодо управління студентами власною професійною компетентністю. Ці 

принципи забезпечують засвоєння студентами теоретичних знань на основі 

практичних умінь та навичок.  

У процесі формування пізнавально-творчої самостійності студентів нами 

успішно використовується «занурення» як форма навчання, яка стимулює 

зосередженість на предметі пізнання, що є особливо актуальним для 

пізнавально-творчої самостійності особистості. Підготовчий етап передбачає 

озброєння студентів знаннями про самостійну роботу, в результаті якої 

формується їх самостійність, та умови її успішного виконання: навколишнє 

середовище, внутрішню вмотивованість студента, дидактичні засоби тощо. 

Необхідним для практичної організації даної форми навчання в умовах 

сучасного ЗВО вважаємо ранжування навчального матеріалу відповідно до 

обраної освітньої домінанти. 

Евристичне навчання, метою якого є створення власної студентської освіти 

на основі взаємодії внутрішнього світу тих, хто навчається зі змістом освіти, що 

задається ззовні, має глибоку діалогічну основу. Тому діалог, що нерозривно 
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пов’язаний з евристичним навчанням, має безпосереднє відношення до 

творчості, яка з точки зору психології є результатом взаємодії логічної і наочно-

образної складових мислення людини.  

Евристичне завдання, внутрішньо-діалогічне по своїй суті, оформлене у 

вигляді зовнішнього діалогу, є певний згусток творчості, а тому сприяє розвитку 

не тільки когнітивних, але також і креативних, і оргдіяльнісних евристичних 

якостей студентів. Сучасна наука незаперечно визнає дiалогiчну природу 

мовлення та мислення як його природного атрибуту та дiалогiчнiсть буття, 

спiлкування, взаємодiї людей як «мiри людськостi» – основу гуманiзму [5].  

Розглядаючи дiалог у рiзних площинах iнтерпретацiї, І. Проценко визначає 

його як:  

а) первинну, родову форму людського спiлкування;  

б) провiдну детермiнанту розвитку особистостi;  

в) принцип та метод вивчення людини;  

г) певний психiчний стан, що розгортається у мiжособистiсному просторi 

спiлкування;  

д) процес, що розгортається за своїми внутрiшнiми законами та 

динамiкою;  

е) вищий, найбiльш оптимальний для розвитку особистостi, рiвень 

органiзацiї вiдносин та спiлкування мiж людьми;  

є) найбiльш ефективний метод педагогiчних, психокорекцiйних та iнших 

впливiв;  

ж) творчий процес [5].  

Рiзнi пiдходи до визначення змiсту терміна «дiалог» та рiзноаспектнiсть 

його тлумачення в мовленнєвiй практицi призводять до суперечливого розумiння 

дiалогiчних ситуацiй, їхньої природи, закономiрностей виникнення, розвитку і 

функціонування. Тому є потреба чiтко розмежувати дiалог як форму 

спiлкування, форму й засiб проблемного навчання та дiалогiчну взаємодiю як 

психолого-педагогiчну умову гуманізації сучасного освiтнього процесу. 

О. Скафа зазначає, що однією з умов ефективності евристичної бесіди є 
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оптимізація та демократизація стилю спілкування суб’єктів навчальної взаємодії, 

що, на нашу думку, досить нечасто зустрічається у навчальних закладах. 

Ефективна евристична бесіда сприяє зростанню діалогічності всього процесу 

навчання [6]. 

Отже, використання евристичної бесіди як у формі питання-відповіді, коли 

викладач не повідомляє студентам готових знань, а, задаючи проблемні питання, 

змушує їх самих, на основі вже існуючих знань, на підставі спостережень, 

особистого життєвого досвіду, засвоювати нові поняття, висновки і правила: 

1) активізує розумову діяльність студентів; 

2) дозволяє підвищити їх інтерес і сприяє глибокому засвоєнню матеріалу; 

3) ефективна для систематизації і закріплення знань; 

4) допомагає здійснити поточний контроль і діагностику засвоєння знань. 

До навчально-методичного інструментарію формування пізнавально-

творчої самостійності відносимо комплекс засобів програмно-змістового і 

навчально-методичного забезпечення процесу навчання, а саме: 

• проблемні лекції, семінарські та практичні заняття, відеолекторії, 

інтерактивні методи (диспути, дискусії, круглі столи, мозковий штурм, 

модерація, прийоми саморегуляції), пошукові, дослідницькі та рефлексивні 

методи, створення проблемних ситуацій і професійних портфоліо, кейс-метод, 

розроблення проектів;  

• відвідування тренінгів і майстер-класів, робота з інформаційними 

джерелами, додатковою літературою, вивчення перспективного досвіду.  

З’ясовано, що особливістю формування пізнавально-творчої самостійності 

студентів у процесі професійної підготовки є здатність студентів до 

самореалізації, самоактуалізації, самонавчання, самоконтролю, самооцінки, 

самоуправління й самоорганізації. 

До перспективних напрямків подальших наукових розвідок відносимо 

розроблення засобів оптимізації процесу формування пізнавально-творчої 

самостійності студентів у професійній підготовці й аналіз відповідного 

зарубіжного досвіду. 
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