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УДК 378.041.091.212:34
Оксана Куліда

(Мелітополь, Україна)

САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ЯКІСНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ПРАВА

Проблема якості професійної підготовки бакалавра є одним із
пріоритетних в сучасних умовах вищої освіти. Ця проблема сьогодні
знаходить широке обговорення в уряді, в науковому співтоваристві і серед
роботодавців. Високий статус означеної проблеми є цілком закономірним,
оскільки вища освіта виступає провідним механізмом відтворення освіти в
цілому і кадрової політики держави.

Ключові слова: професійна підготовка, бакалавр права, самоосвітня
компетентність, вища освіта, студент.

The problem of the quality of professional bachelor's training is one of the
top priorities in modern higher education. This problem is now widely discussed in
the government, the scientific community and among employers. The high status of
this problem is quite logical, since higher education acts as the leading mechanism
for the reproduction of education in general and the personnel policy of the state.

Key words: professional training, bachelor of law, self-educational
competence, higher education, student.

Оцінюючи сучасні освітні стандарти, відзначимо, що вони орієнтовані
на підготовку компетентних бакалаврів права, здатних до безперервного
професійного самовдосконалення та саморозвитку. При цьому висока роль
самоосвітньої діяльності. Про це свідчить той факт, що понад 50%
навчального матеріалу в навчальних планах відведено на самостійну
підготовку студентів. Зазначене дозволяє з упевненістю говорити про
необхідність розвитку самоосвітньої компетентності бакалаврів права як
важливої умови якісної професійної підготовки фахівців.

Сутність поняття «компетентність» полягає в здатності і готовності
особистості до діяльності, заснованої на знаннях і досвіді, які придбані завдяки
навчанню і орієнтовані на самостійну участь особистості в навчально-
пізнавальному процесі, спрямовані на її успішну інтеграцію в соціум [8].

Таким чином, саме поняття «компетентність» включає в себе в якості
підстави і змістовної характеристики самоосвітню діяльність студентів. Про це
свідчить і проведений нами контент-аналіз стандартів вищої освіти, де
самоосвітня компетентність проходить «червоною ниткою» і є невід’ємною
складовою професійної компетентності бакалавра права.

У ряді досліджень підкреслюється особлива важливість розвитку
самоосвітньої компетентності для професійно-особистісного зростання
студента (Д.В. Александров, А.К. Громцева, Н.В. Кузьміна, І.Л. Наумченко,
Г.С. Сухобська , А.В. Хуторський, Г. Чижакова і ін.). Вчені актуалізують її
роль в управлінні особистістю власної самоосвітньої діяльністю як джерела
професійного самовдосконалення, в регуляції процесу вирішення професійних
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завдань, тобто в забезпеченні самоорганізації професійної діяльності [1, с. 45-
49]. Така позиція є пріоритетною для нашого дослідження.

Як вірно відзначає Н.Г. Довмантович, самоосвітня компетенція
виступає як інтегративна характеристика, що включає особистісний та
професійний контекст у вигляді знань, умінь, способів освоєння самоосвітньої
діяльності, засвоєний досвід, професійно-особистісні якості, які проявляються
в ціннісному відношенні бакалавра до обраного виду діяльності та спрямовану
на задоволення професійних потреб, здійснення безперервного саморозвитку
протягом усього життя [3, с. 18-22].

Зазначене актуалізує значення самоосвітньої компетентності як
професійно-особистісної характеристики бакалавра права і свідчить про
необхідність пошуку ефективних психолого-педагогічних умов її розвитку.

Виділяють наступні психолого-педагогічні умови, що сприяють
розвитку самоосвітньої компетентності студентів і впливають на якість
професійної підготовки [13, с. 137-141]:

 мотивація розвитку умінь самоосвітньої діяльності;
 орієнтація на прийняття себе як організатора і суб’єкта самоосвітньої

діяльності;
 спрямованість на творчу рефлексію самоосвітньої діяльності;
 використання в навчальному процесі дистанційних освітніх

технологій.
Як показують дослідження [6;12], найбільш істотним в процесі

становлення самоосвітньої компетентності є розвиток мотиваційного
компонента як фактора розвитку умінь самоосвітньої діяльності. Важливою
ланкою мотивації особистості студента є актуалізація особистісних потреб.
При цьому усвідомлення себе як особистості, визначення життєвих планів є
головними спонукальними мотивами до оволодіння вміннями самоосвітньої
діяльності.

В процесі розвитку самоосвітньої компетенції як умови якісної
професійної підготовки ми орієнтували студентів на прийняття себе як
організатора і суб’єкта самоосвітньої діяльності.

 Це, в свою чергу, передбачає формування у студентів особливої
позиції:

 позиції активного суб’єкта освітнього процесу. Ефективність
реалізації даної умови визначається наступними педагогічними факторами:

 формування потреби в усвідомленні сенсу і цінності самоосвіти для
майбутньої професійної діяльності бакалавра права;

 формування умінь проектування, прогнозування, реалізації та
контролю самоосвітньої діяльності з урахуванням вимог майбутньої
професійної діяльності;

 формування ставлення до самоосвіти як до невід’ємної частини
особистісного і професійного саморозвитку, важливою складовою
конкурентоспроможного фахівця в умовах сучасного інформаційного
середовища;
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 закріплення навичок самостійного освоєння нових програмних
засобів;

 закріплення комунікативних навичок, розвиток творчого підходу до
вирішення професійних завдань [2; 5; 8].

Найбільш успішно, як показує практика, самоосвітні вміння
реалізуються в сучасному освітньому просторі на основі дистанційних освітніх
технологій. При реалізації даної умови, ми спиралися на такі ключові
концепти проектування навчального процесу, виділені в роботі О.Л. Копил [6]:

1.Орієнтація на студента як суб’єкта навчального процесу. Провідним
елементом освітньої системи при цьому є студент. Навчальний процес
повинен бути спроектований для задоволення його потреб в навчанні. Всі
основні і допоміжні, супутні процеси адресовані студенту, націлені на нього.

Участь студента в освітньому процесі як повноправного суб’єкта
обумовлює необхідність зміни самої концепції проектування навчального
процесу, а саме: зміни системи взаємовідносин, створення додаткових
інформаційних, комунікаційних, соціальних та ін. Ресурсів, а також умов і
можливостей для студента, його ефективної самостійної роботи, успішного
освоєння освітньої програми і розвитку як особистості і фахівця.

2.Побудова індивідуальної освітньої траєкторії. Сама міра вибірковості
студентів, цілі, які вони ставлять перед собою, і виступають як раз критерієм
формування власної, особистісно-значущої позиції. Конструювання власного
шляху демонструє їх вибір як суб’єкта, активно і самостійно проектує свою
індивідуальну освітню траєкторію. У навчальному процесі студенти
виявляють себе при виборі дисциплін, форм організації самостійної діяльності
і т.ін. Потреби ринку праці і самих студентів, таким чином, стають для ЗВО
орієнтиром в забезпеченні якості професійної підготовки бакалаврів.

Участь студента в освітньому процесі як повноправного суб’єкта,
наділеного правом вибору стратегії і тактики свого навчання, його розуміння
того, як формується освітня програма і, яким чином можуть бути реалізовані
його особисті інтереси, дозволяють виховати відповідальність, забезпечити
мотивацію на кожному етапі навчання. Це, в свою чергу призводить до
підвищення якості навчання в конкретних випадках і ефективності освітнього
процесу в цілому.

Дослідження показують, що незалежно від вибору методів і засобів
навчання, істотну роль відіграє спрямованість діяльності студентів на творчу
рефлексію самоосвіти, сприяє розвитку інноваційного потенціалу студентів.
Як слушно зауважує група вчених [2; 5; 10], інноваційна діяльність ‒ це
якісний етап саморозвитку особистості, процес самоактуалізації суб’єктів
освітнього процесу, що став можливим як результат самоосвіти,
саморефлексії.

З опису психолого-педагогічних умов слідує, що вони, будучи
комплексом, є взаємодоповнюючими і в сукупності спрямовані на розвиток
самоосвітньої компетентності як важливої умови якісної професійної
підготовки бакалавра права [13, с. 137-141].

Аналіз педагогічних досліджень [4; 7, с. 54; 9; 11, с. 283] та специфіки
професійної діяльності правників дозволяє стверджувати, що загалом
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самоосвітню компетентність сучасного фахівця юридичної сфери можна
розглядати як інтегративну професійно важливу властивість, яка охоплює
емоційно-ціннісне ставлення до самоосвіти та самоосвітньої діяльності,
систему знань про її планування, способи та засоби організації, суб’єктно-
особистісний досвід продуктивного вирішення проблем особистісного та
професійного розвитку, готовність до безперервного саморозвитку та
самовдосконалення у сфері майбутньої професії. Самоосвітня компетентність
юриста виявляється у здатності до самостійно організованої пізнавальної
діяльності, спрямованої на продовження власної освіти у професійному та
загальнокультурному аспектах. Самоосвітня компетентність правника є
невід’ємною частиною професійної компетентності та одночасно показником
успішності його професійно-особистісного розвитку. Як цілісне
багатокомпонентне явище самоосвітня компетентність виявляється у
готовності і здатності до ефективної самоосвіти з метою неперервного
самовдосконалення та ефективного виконання професійних, соціальних та
особистісних функцій. Структурними елементами самоосвітньої
компетентності правників є мотиваційно-особистісний, когнітивно-
інформаційний, операційно-діяльнісний та рефлексивно-вольовий
компоненти [9].

В результаті проведеного аналізу науково-педагогічної літератури та
особистого педагогічного досвіду вважаємо, що найбільш важливими
психолого-педагогічними умовами формування самоосвітньої компетентності
у бакалаврів права є: забезпечення їх мотивації до самоосвіти та формування
самоосвітньої компетентності; для формування самоосвітньої компетентності
використовувати спеціальні методи навчання, як то проблемні, інформаційно-
комунікаційні та дослідницькі.
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