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The Structure of Self-Educational Competence for

Students of Medical College

Dovmantovich N.G.

Postgraduate student

 Borys Grinchenko Kyiv Pedagogical University (Kyiv, Ukraine)

Abstract
The article deals with the content of the concept «self-educational competence of the individual» based on

analysis of scientific literature. Such components of self-educational competence for students of medical

colleges as motivational, cognitive-reflective and organizational are characterized. The basic skills of the self-

educational competence as designing, organizational, technological, communicative and analytical are defined.

Medical education is a lifelong process that requires the skills of self-education, self assessment, self

reflection, continuous learning and professional accountability. These skills must be developed at the

undergraduate medical level and continue on through residency and practice. They should be developed as the

skills that the modern medical students need to care for patients and be a leader in the practice of medicine.

Keywords: self-education, competence, self-educational competence, student, medical college, structure.

Постановка проблеми. В умовах переходу країни до нових соціально-

економічних відносин відбувається модернізація сучасної професійної освіти,

підвищуються вимоги, що пред’являються до професійної підготовки спеціалістів,

зокрема, формування їх самоосвітньої компетентності. Підвищена увага до проблеми

готовності студентів медичних училищ до самоосвіти обумовлена необхідністю обліку

великих об’ємів як інформації, так і напрямів професійної діяльності. Випускник

медичного училища має бути готовим до оволодіння новими знаннями, уміннями і

навичками задовго до того часу в його житті, коли необхідно виявляти свою здатність

до самоосвіти. Разом з тим, можна спостерігати відсутність чіткої системи основних

категорій, які розкривають сутність самоосвітньої діяльності студентів, що не дає

можливості в повній мірі пояснити, скоректувати й спроектувати цілеспрямовану

самоосвітню діяльність студентів медичних училищ й відповідні самозміни особистості

в процесі становлення своєї людської сутності.

Мета статті – розкрити зміст і структурні компоненти самоосвітньої

компетентності студента медичного училища.
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Проблему формування самоосвітньої компетентності досліджували Н. Бухлова,

М. Кузьміна, Н. Кубракова, П. Осипов, Н. Половнікова, В. Скнарь та ін.

Самоосвітню компетентність можна визначити як одну з важливих складових

життєвої компетентності особистості, що являє собою систему здібностей і здатностей,

які забезпечують їй можливість успішно вирішувати життєві завдання, здійснювати

свою життєдіяльність і життєтворчість у всіх її проявах. Це безперервний процес

навчання, який триває упродовж життя.

Зазначимо, що якість сформованості ключових компетентностей майбутнього

фахівця медичної галузі обумовлено рівнем розвитку його самоосвітньої

компетентності, яку варто розглядати як чинник соціальної конкурентоспроможності

випускника, оскільки вона не тільки дозволяє одержати якісну вищу освіту, опанувати

професією, досягти необхідної кваліфікації, але й, за необхідності, змінити чи розширити.

Варто виділити три основних чинники соціальної й особистісної значущості даної

компетентності. По-перше, вона забезпечує академічну мобільність студента, його

готовність освоїти програму вищої освіти. По-друге, самоосвітня компетентність

обумовлює професійну мобільність особистості випускника, здатного не тільки надалі

розвивати свої професійні навички, підвищувати кваліфікацію, але й готового за

необхідності змінити спеціальність, сферу своєї професійної діяльності. По-третє, сприяє

підвищенню якості роботи вищої освітньої установи.

Зокрема, за І. Зимньою, під самоосвітньою компетентністю слід розуміти

здатність особистості учитися протягом життя як основу безперервного навчання у

контексті особистого, професійного та соціального життя [1]. До змісту цієї

компетентності входять: потреба в саморозвитку; уміння вибудовувати персональну

життєву стратегію; тісна єдність інтелектуального розвитку з формуванням

особистості, здатність справлятися із протиріччями свого життєвого досвіду; здатність

самостійно контролювати хід свого інтелектуального розвитку, досягати висот

професійної майстерності та творчості; оволодіння культурою рідної мови; адекватна

оцінка досягнутих у саморозвитку результатів і постановка нових перспективних

завдань.

Н. Коваленко самоосвітню компетентність особистості розуміє як складну

інтегровану властивість особистості, що забезпечує її готовність і здатність до
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самостійного, систематичного, цілеспрямованого пізнання дійсності, засвоєння

соціального досвіду людства, самореалізації, саморозвитку та ґрунтується на уміннях

самоосвітньої діяльності. Самоосвітня компетентність виявляється у готовності та

здатності особистості до самоосвітнього розвитку, самостійного творення себе. За

вченою, самоосвітня компетентність особистості передбачає наявність: системи

цінностей, усвідомлення важливості освіти в сучасному житті, особистісної

відповідальності за власне життя; системи знань про методи пізнання, інформаційний

пошук; уміння та прагнення використовувати їх у навчанні, для потреб власної

самоосвіти, у повсякденному житті; активної позиції [2], але в окресленому аспекті не

можна забувати і про залучення студентів до позанавчальної діяльності, які за віком

являються  ще старшими підлітками [4].

Теоретичний аналіз науково-педагогічних джерел дає можливість зробити

висновок, що незважаючи на зацікавленість науковців проблематикою самоосвітньої

компетентності, дослідження рівнів сформованості та розвитку самоосвітньої

компетентності тільки розпочато.

З урахуванням положень освітньо-професійної програми підготовки та освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівців медичного профілю, специфіки діяльності цих

фахівців, а також на основі проведеного аналізу та узагальнення наукових досліджень

ми виокремили такі структурні компоненти самоосвітньої компетентності студентів

медичних училищ: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-рефлексивний, організаційно-

діяльнісний.

Мотиваційно-ціннісний компонент містить цілі, потреби, ціннісні орієнтації,

мотиви та характеризує ставлення студента до самоосвітньої діяльності як цінності

особистісного й професійного зростання, орієнтацію на самомотивування, самооцінку і

самоконтроль своєї пізнавальної діяльності, усвідомлення студентом самоосвіти як

особистісно та суспільно значущої

діяльності, наявність в особи певних морально-вольових якостей.

Мотивацію можна визначити як систему мотивів, що детермінують певну

діяльність, а мотив відповідно належить суб’єкту діяльності та його стійкою особистісною

властивістю, що з середини спонукає до певних дій. З огляду на це, особистості
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притаманний цілий комплекс мотивів: внутрішні (характеризуються психологічними

властивостями); зовнішні (умови діяльності).

Мотиваційно-ціннісний компонент самоосвітньої компетентності студентів

медичних училищ є комплексом мотивів, що спонукають молодих людей до пізнання,

оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками, особистісного розвитку

становлення активної життєвої позиції. До зовнішніх мотивів самоосвітньої

компетентності належать соціальні мотиви, які можуть бути широко представлені

(бажання зайняти певне місце в суспільстві, підвищити соціальний статус, мотиви

особистісної самореалізації і престижу) та вузько представлені (прагнення мати

матеріальну винагороду). До внутрішніх належать мотиви пізнавальні, самоствердження,

саморозвитку, самореалізації (йдеться про прагнення до самовдосконалення, бажання

підвищити свої індивідуальні можливості, реалізувати індивідуальний потенціал

особистісного зростання). Розвиток мотивів професійної діяльності здійснюється у

напрямі від зовнішніх спонук до появи власних мотиваційних утворень [5].

Відтак, мотиваційно-ціннісний компонент самоосвітньої компетентності

визначено нами як професійно-особистісну характеристику, що відбиває систему

ціннісних ставлень майбутнього медичного працівника до самоосвітньої діяльності та її

результатів і забезпечує умови для реалізації професійних функцій у процесі виконання

посадових обов’язків.

Наступним змістовим компонентом самоосвітньої компетентності

студента медичного училища визначено когнітивно-рефлексивний. Він передбачає

наявність у юнаків і дівчат знань про основні тенденції у своїй професійній галузі,

уявлень про умови досягнення успіху в обраній сфері діяльності, володіння знаннями з

природничо-наукових дисциплін, розуміння сутності самоосвітньої компетентності

особистості, механізмів її прояву, готовність до постійної самоосвіти, займатися

«дослідницькою діяльністю за фахом» (Петько Л.В. [3]) на протязі всього життя.

Когнітивно-рефлексивний компонент виявляється в умінні студентів свідомо

контролювати результати самоосвітньої діяльності, рівень власного особистісного й

професійного розвитку, морально-вольових якостей (комунікабельність,

відповідальність, ініціативність, дисциплінованість, настійливість).
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Орієнтація студентів медичних училищ на рефлексію є важливою складовою

їхньої самоосвітньої діяльності. Завдяки рефлексії самосвідомість є «живим»

інструментом самоорганізації студента, оскільки якість підготовки фахівця нині

визначається не обсягом засвоєного ним змісту навчальних дисциплін, а розвитком

мислення, уміннями самоосвітньої діяльності. Із розвитком рефлексії у студентської

молоді відбувається усвідомлення значущості обраної професії, що можливо лише за

умови вироблення власної програми самоосвіти. Когнітивно-рефлексивний компонент

включає самоаналіз та самодіагностику самоосвітньої діяльності студентів медичних

училищ.

Таким чином, когнітивно-рефлексивний компонент самоосвітньої

компетентності передбачає наявність у майбутнього медичного працівника знань та

усвідомлення важливості цих знань в обраній професії. Він виконує орієнтаційну

функцію.

Організаційно-діяльнісний компонент самоосвітньої компетентності студентів

медичних училищ передбачає володіння уміннями планувати, організовувати і регулювати

самоосвітню діяльність, застосовувати результати самоосвітньої діяльності в конкретних

ситуаціях природничо-наукової підготовки.

Самоосвітня компетентність студента медичного училища включає

проектувальні, організаційні, технологічні, інформаційно-комунікаційні, аналітичні

уміння. Проектувальні уміння полягають у здатності студента визначати тактичні та

стратегічні завдання, через досягнення яких реалізується самоосвітня компетентність.

Організаційні виявляються в умінні індивіда управляти самоосвітньою діяльністю.

Технологічні уміння – добір відповідних видів і прийомів самоосвітньої роботи.

Інформаційно-комунікаційні презентують уміння використовувати нові технології

інформації та комунікації та уміння студентів орієнтуватися в інформаційних потоках і

відбирати, обробляти, зберігати та продуктивно використовувати інформацію.

Аналітичні уміння – здатність аналізувати, порівнювати, транслювати,

трансформувати, досягаючи поставленої мети та уміння адекватно оцінювати рівень

власної самоосвітньої компетентності.

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Презентовані

нами структурні компоненти самоосвітньої компетентності студентів медичних
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училищ виступають як єдиний цілісний план особистісної організації, вони знаходяться

в нерозривному взаємозв’язку і взаємозалежності один з одним та не можуть

функціонувати ізольовано. Розвиток цих складових, їх цілісне формування повинно

забезпечуватися в системі професійної підготовки медичних працівників та бути

нерозривно пов’язаними із її змістом, методикою презентації знань, педагогічною

компетентністю викладачів, індивідуалізацією знань, самоосвітою студентів.

Перспективи подальшого дослідження проблеми розв’язані з поглибленим

концептуальним аналізом самоосвітньої компетентності особистості, виявом

індивідуальних відмінностей, особливостей її формування у студентів.
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УДК 37.041-057.87

Довмантович Н. Г. Структура самоосвітньої компетентності студента

медичного училища.

У статті на основі аналізу наукової літератури, розкривається зміст поняття

«самоосвітня компетентність особистості». Характеризуються змістові компоненти

самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ: мотиваційно-ціннісний,

когнітивно-рефлексивний, організаційно-діяльнісний. Визначаються основні уміння

самоосвітньої компетентності особистості: проектувальні, організаційні, технологічні,

інформаційно-комунікаційні, аналітичні.

Ключові слова: самоосвіта, компетентність, самоосвітня компетентність,

студент, медичне училище, структура.
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