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САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

КОМПОНЕНТИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДО її ЗДІЙСНЕННЯ

Натпалія Чернігівська
Київ

У статті розглянуто мотиваційний, когиітивний, операційний та рефлексивний
компоненти процесу підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої
діяльності. Психолого#педагогічнип аналіз дозволив зробити висновок, що всі компоненти
структурно пов'язані і відображають логіку навчального процесу ВНЗ. Доведено, що
компоненти самоосвітньої діяльності існують в структурі цілісної професійної підготовки.
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Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема підготовки майбутнього вчителя є
однією з основних у методиці професійної освіти. Дослідження самоосвітньої діяльності
розглянуто у наукових розвідках як вітчизняних, так і зарубіжних учених (А. Алексюк.
Б, Андреєв, В.Асєєв, В. Бондаревський, В. Буряк, Б. ВІлюнас, В. Дюфен, С. Занюк, А. Маслоу
П. Підкасистий, Д. Узнадзе). Необхідність вивчення готовності майбутнього вчителя іноземної
мови до самоосвітньої діяльності в умовах багатопрофільного університету зумовила
визначення основних її компонентів. Вивчення окресленого питання показало, що самоосвітня
діяльність базується на активізації пізнавальних інтересів (В. Вергасов, М. Виноградова,
Л. Герасименко, Л. Жарова, С.Заскалєта, І. Первін) та самостійності майбутнього вчителя
(Л. Головко, М. Касьяненко, В. Козаков, Л. Онучак, М. Солдатенко).

На основі аналізу психолого6педагогічних джерел було виокремлено чотири компоненти:
.мотиваційний, що забезпечує вмотивоване ставлення до самоосвітньої діяльності та
можливості освіти протягом всього життя; когнітивний, що передбачає формування системи
лінгвістичних, методичних знань і розвиток критичного мислення майбутнього вчителя,
оскільки самоосвітня діяльність вимагає здатності до самоаналізу, самоконтролю,
саморегуляції та самоуправління; операційний, що ставить за мету6 навчання студентів
самостійній роботі, і, як результат, самоосвітній діяльності; рефлексивний, що передбачає
самопізнання, самоспостереження, аналіз, оцінювання та контроль самоосвітньої діяльності.

Приймаючи рішення щодо позиційного розміщення компонентів, ми виходили з того, що
воно має відображати стриктурні утворення самоосвітньої діяльності та логіку навчального
процес)" вищого навчального закладу. Відбір їх здійснювався на основі екстраполяції
результатів відповідних наукових досліджень С. Гончаренка, С. Сисоєвої, В. Чайки.
М. Чобітько, присвячених проблемам самостійної та самоосвітньої діяльності.

Нами доведено, що компоненти підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до
самоосвітньої діяльності існують в процесі цілісної професійної підготовки. Основними
завданнями є формування мотиваційного ставлення до самоосвітньої діяльності, свідомого
засвоєння системи самоосвітніх знань і виконання самоосвітніх дій. Виходячи з принципу
єдності мотивів, теоретичних знань і практичних умінь, зазначимо, що формування
мотиваційного, когиітивного, операційного та рефлексивного компонентів є цілісним
процесом, однак на етапі розроблення процесу підготовки майбутнього вчителя іноземної мови
шляхи формування кожного з окреслених компонентів визначалися окремо.

Розкриваючи сутність і зміст мотиваційного компоненту, у нашому дослідженні
базуємось на поглядах Л. Виготського, С. Заскалєти, О. Леонтьсва, О. Любаїненко, А. Маркової.
А. Маслоу, Р. Немова, Д. Узнадзе щодо мотивації діяльності особистості. Нами з'ясовано, що
психологічними засадами процесу формування мотиваційного компоненту готовності

123








