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Формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності учнів 
у аспекті самоосвітньої компетентності стає суттю всього освітнього процесу. 
Тому, основною ідеєю є створення умов для виховання особистості, здатної до 
самоосвіти. Самоосвітня діяльність школяра передбачає осмислення потреби в 
саморозвитку. Для цього необхідно сформувати готовність до постійного 
(ціложиттєвого) навчання, здобуття досвіду самостійного вирішення проблем.  

Українськими вченими встановлено, що цю проблему можна 
розглядати різнобічно, зокрема: а) з погляду проблемного та розвивального 
навчання; б) застосування методів, форм і технологій, її організації; 
в) активізації навчальної пізнавальної діяльності; г) визначення місця та ролі 
самостійної роботи учнів; ґ) використання диференційованого підходу, а, 
відповідно, рівневої диференціації навчальних завдань. 

Аналіз досліджень з проблеми розглядається у праці [1]. 
Самоосвітня компетентність – це інтегрована якість особистості, що 

базується на уміннях самоосвітньої діяльності та визначає готовність 
особистості до самоосвіти, самонавчання, самореалізації упродовж життя [2]. Її 
складовими є, “мотивація, цілеспрямованість, самоорганізованість, 
самостійність, самоконтроль та інші особистісні якості” [3]. 

На наш погляд, у структуру самоосвітньої компетентності учнів мають 
входити чотири компоненти, які взаємопов’язані між собою і створюють 
цілісну систему формування умінь та навичок. До них належать: 
1) мотиваційний; 2) настановчий; 3) процесуальний; 4) контрольно-
оцінювальний (схема). 

 

  

 

 

 
 

Схема. Структура самоосвітньої компетентності 

Мотиваційний компонент включає різні види мотивів. Настановчий 
–поради, рекомендації щодо виконання певної дії. Процесуальний − 
найважливіший у самоосвітній навчальній діяльності, оскільки він пов’язаний 
з розвитком інтелекту школярів та відображає його діяльність, тобто дає 
відповідь на питання “як діяти?”. Контрольно-оцінювальний орієнтує на 
самоаналіз власних досягнень, що розкриває глибину і повноту засвоєння 
навчального матеріалу та, відповідно, самооцінювання виконаної роботи. 
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