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Сучасний стан проблеми самовиховання                           
студентів гуманітарних факультетів університету              

в освітній практиці 

 У даній статті автором аналізуються існуючі у практиці роботи університету підходи до 
навчання і виховання студентів гуманітарних факультетів і ступінь їх орієнтації на самовихован-
ня студентів. Визначаються критерії та рівні готовності студентів до самовиховання та органі-
заційно-педагогічні умови, що сприяють цьому процесу. 

 The existing in the practice of the university work approaches to the teaching and Students’ upbring-
ing of the Humanitarian departments of the university and the degree of their orientation toward the stu-
dents’ upbringing are analyzed in the given article. The criterions and levels of students’ preparation to 
the seif-upbringing and the organizational-pedagogical conditions, which contribute to this process are 
defined. 

 З метою визначення існуючих в практиці 
роботи університету підходів до навчання і ви-
ховання студентів-гуманітаріїв та ступеня їх 
орієнтації на самовиховання студентів на базі 
факультетів іноземної та української філології 
Миколаївського державного університету імені 
В.О.Сухомлинського було проведене експериме-
нтальне дослідження. 

 Завданнями констатуючого етапу дослі-
дження передбачалося: 

1. Проаналізувати стан сформованості готов-
ності майбутніх фахівців-філологів до самовихо-
вання в процесі їх підготовки в університеті. 

2. Визначити параметри критеріїв та рівнів 
готовності майбутніх вчителів-філологів до са-
мовиховання. 

3. Встановити на основі виявлених парамет-
рів рівні готовності майбутніх учителів-
філологів до самовиховання в сучасному універ-
ситеті. 

 Орієнтація освітньої системи сучасного уні-
верситету на самовиховання студента має свої 
особливості. Вони ґрунтуються на врахуванні 
відповідних цілей, мотивів діяльності студента; 

визначенні спрямованої на самовиховання мети 
та змісту навчання і виховання на гуманітарних 
факультетах університету; оволодінні необхід-
ними знаннями теорії і практики самовиховання; 
систематичному виявленні динаміки особистіс-
но-професійного розвитку кожного студента; 
інтегрованому використанні власного досвіду 
самовиховної діяльності студента для подальшо-
го самовдосконалення. 

 На основі творчих робіт нами були проаналі-
зовані основні життєві плани студентів 4-го кур-
су. Вони розподілились таким чином: успішно 
закінчити навчання в університеті (88%); зроби-
ти кар’єру (81%), а саме: стати викладачем уні-
верситету (24%), працювати в школі (18%), ста-
ти перекладачем (15%), працювати в фірмі 
(10%), продовжити навчання в магістратурі та 
аспірантурі (8%), стати викладачем на курсах 
(4%), працювати репетитором (2%); мати гарну 
родину, завести дітей (64%); отримати другу 
освіту (28%); побувати в різних країнах (21%); 
розширити свій кругозір (17%); виїхати зарубіж 
(8%). Як бачимо, головними мотивами студентів 
є професійні та особисті (сімейні). Мало вираже-
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ні мотиви самовдосконалення особистості: інте-
лектуального, морального, естетичного фізично-
го тощо. А між тим від випускника сучасного 
університету згідно світовим та державним ста-
ндартам вимагається володіння не лише вузько-
професійними знаннями, а і загальнокультурни-
ми, технологічними знаннями і вміннями, вмін-
нями самопроектування, саморозвитку, самовдо-
сконалення. 

 З метою виявлення мотивації до майбутньої 
професійної діяльності студентам 1-го курсу 
була запропонована творча робота на тему: “Я – 
майбутній вчитель-філолог”, а студентам 4-го 
курсу – написання власного особистісно-
професійного автопортрету. Вивчення студент-
ських творчих робіт дало можливість виявити 
мотиви майбутньої професійної діяльності. 

 У студентів 1-го курсу вони розподілилися 
таким чином: зацікавленість філологією та іно-
земними мовами (40%); схильність до педагогіч-
ної діяльності (34%); любов до дітей (12%); ди-
тяча мрія (6%); приклад улюбленого вчителя 
(4%); бажання одержати вищу освіту (3%); про-
довження родинної традиції (1%). У студентів  
4-го курсу спостерігаються приблизно ті ж мо-
тиви, але ранжування їх інше: любов до дітей 
(36%); зацікавленість філологією та іноземними 
мовами (32%); схильність до педагогічної діяль-
ності (24%); дитяча мрія (5%); приклад улюбле-
ного вчителя (2%); сімейна традиція (1%). 

 Як бачимо, за роки навчання в університеті 
у студентів спостерігається зміщення мотивів з 
суто професійних (зацікавленість філологією та 
іноземними мовами) на гуманістичні (любов до 
дітей). Проте серед мотивів майже не вказува-
лись розвиток власної особистості як умова осо-
бистісного і професійного зростання. 

 Анкетування студентів 1-5 курсів показало, 
що серед навчальних дисциплін, впливаючих на 
самовиховання студента, найбільше значення 
мають педагогічні дисципліни (62%), потім – 
психологічні (49%), далі – література (36%), 
історія (27%), іноземна мова (25%), українська 
та зарубіжна культура (12%), етика та естетика 
(7%), валеологія (6%), фізична культура (5%), 
філософія (3%), релігієзнавство (2% ). 

 Теоретичні основи самовиховання як психо-
лого-педагогічної категорії та навички його 
практичної реалізації великою мірою реалізу-
ються за рахунок дисциплін педагогічного бло-
ку: “Педагогіка”, “Основи педагогічної майстер-
ності”, “ Історія педагогіки”, методика викладан-
ня мови та літератури, педпрактика. На ці дис-
ципліни згідно з навчальним планом відводить-
ся 810 годин, що становить від загального обся-
гу 8370 годин лише 9,6%. На нашу думку, цього 
недостатньо, щоб ефективно вирішувати завдан-
ня активізації особистісного та професійного 
самовиховання студентів. Окрім того, дисциплі-

ни педагогічного блоку часто вивчаються на 
суто теоретичному рівні, а отримані знання до-
сить формальні і мало стосуються особистості 
студента. Часто студент не володіє навіть теоре-
тичною інформацією про те, як виховувати себе, 
як удосконалювати свою особистість. І тим біль-
ше не володіє технологією самовиховання.  

 За даними проведеного опитування, на само-
виховання студента позитивно впливає у 55% 
спілкування з рідними, 50% – з друзями і лише у 
35% – спілкування з викладачами університету, 
кураторами. 

Інтерв’ювання і бесіди з 28-ма викладачами 
факультетів іноземної та української філології, 
відвідування занять викладачів показали, що 
85% з них у своїй роботі переважно застосову-
ють традиційні: монологічні, репродуктивні фо-
рми та методи навчання. Дещо краща ситуація 
спостерігається у викладачів педагогічної кафе-
дри, 80% яких використовують під час лекцій-
них і практичних занять активні форми і методи 
навчання. Але їх робота не орієнтована на акти-
візацію самовиховної діяльності студентів. 

Що стосується виховної роботи, бесіди з ку-
раторами студентських груп, студентами та наші 
власні спостереження показали, що виховна ро-
бота часто обмежується загальноуніверситетсь-
кими та факультетськими “заходами”, мало оріє-
нтованими на потреби студентів у самовдоско-
наленні та традиційними “кураторськими годи-
нами”, які в багатьох випадках проводяться фор-
мально і перетворюються на повчання та мора-
лізування викладача-куратора з того чи іншого 
приводу. Як правило, така система виховання не 
передбачає суб’єкт-суб’єктних стосунків курато-
ра і студентів, особистої зацікавленості тих і 
інших результатами виховної діяльності. 

В якості робочого визначення критерію ефе-
ктивності професійно-педагогічної підготовки 
та виховного процесу для активізації самовихо-
вання ми обрали готовність студента-філолога 
до самовиховання, яка є сутнісною характерис-
тикою її результату і складається з чотирьох 
взаємопов’язаних компонентів: ціле-моти-
ваційного, змістовного, операційного та інтег-
раційного. 

 У якості критеріїв оцінювання нами обрано: 
загальну спрямованість студента на самови-

ховну діяльність, що виражається в системі чіт-
ко визначених цілей, мотивів, напрямків самови-
ховання як під час навчання в університеті, так і 
в подальшому особистому, суспільному і профе-
сійному житті; 

− загальнопедагогічні та методичні знання 
теорії і практики самовиховання; 

− здатність до роботи над собою, володіння 
уміннями і навичками такої роботи; 

− усвідомлення себе як особистості і профе-
сіонала (вміння будувати “Я-концепцію”, 
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адекватне самооцінювання, високий рі-
вень суб’єктивного контролю, частота 
актів самовиховання). 

 Цілемотиваційний компонент готовності 
студента-філолога до самовиховання визнача-
ється нами як система чітко усвідомлених та 
особистісно привласнених потреб, мотивів і ці-
лей особистісного і професійного удосконален-
ня, що дозволяє йому підвищити рівень свого 
розвитку.  

 Результати анкетування студентів факульте-
ту іноземної філології 1-го, 2-го та 4-го курсів 
(178 студентів) свідчать, що соціальна важли-
вість і значущість самовиховання усвідомлюєть-
ся 86-ма% студентів. При цьому спостерігають-
ся дві тенденції: студенти 1-го курсу більше ці-
кавляться проблемами самовиховання (94%), 
ніж студенти 2-го (90%) та 4-го курсів (80%), 
проте мотивація самовиховання значно глибша, 
більш особистісно спрямована у студентів 4-го 
курсу. Тобто, внаслідок більшого розвитку са-
мосвідомості, більшої зрілості особистості, мо-
тивація самовиховання студента-філолога стає 
більш глибокою, проте знижується інтерес до 
цієї діяльності через відсутність її особистісної 
значущості для студента та недостатнє стиму-
лювання її в навчально-виховному процесі уні-
верситету.  

 Студентами виділяються такі основні моти-
ви самовиховання. Студентами 1-го курсу: стати 
різнобічно розвиненою людиною (34%); швид-
ше адаптуватися в світі (28%); досягти більшого 
в житті (17%); мати можливість потім виховува-
ти інших (12%); стати справжнім громадянином 
держави (9%). Студентами 4-го курсу: розвину-
ти власну особистість, самовдосконалитись 
(32%); забезпечити творче, інтелектуальне, про-
фесійне зростання (29%); зробити своє життя 
кращим (17%); розвинути свою індивідуальність 
(14%); бути ерудованим і поводитись достойно в 
будь-яких ситуаціях (8%). 

 Змістовний компонент готовності студе-
нта-філолога до особистісно-професійного само-
виховання визначається нами як система особи-
стісно привласнених студентом університету 
знань щодо реалізації самовиховної діяльності. 
Його обсяг визначається: знанням і розумінням 
загальнопедагогічних понять, таких як “осо-
бистість”, “ самовиховання особистості”, 
“особистісно-професійне самовиховання” “ само-
виховання студента гуманітарного факультету”, 
“суб’єктність”; уявленням про загальні тенденції 
самовиховання особистості, його рушійні сили, 
напрямки; знанням методик і технологій само-
виховання студента-філолога. 

 Аналіз анкет студентів щодо змісту самови-
ховання дав можливість зробити висновок, що 
глибоко, правильно, на достатньому рівні розу-
міють сутність самовиховної діяльності 16% 

студентів 1-го курсу, 17% студентів 2-го курсу, 
22% студентів 4-го курсу; розуміють частково 
69% студентів 1-го курсу, 71% студентів 2-го 
курсу; 73% студентів 4-го курсу, не розуміють 
взагалі – 15% студентів 1-го курсу, 12% студен-
тів 2-го курсу, 5% студентів 4-го курсу. Анкету-
вання студентів свідчить про неглибокі знання 
студентів з теорії і методики самовиховання, і 
дають нам підстави характеризувати рівень зміс-
товного компоненту готовності до особистісно-
професійного самовиховання як недостатній. 

 Операційний компонент готовності сту-
дента-філолога до особистісно-професійного 
самовиховання визначався нами, як система осо-
бистісно привласнених студентом-філологом 
університету умінь та навичок щодо реалізації 
самовиховної діяльності, що дозволяє йому під-
вищити свій особистісний та професійний рі-
вень. Його обсяг визначався: системою умінь і 
навичок самовиховної діяльності; загальними 
уміннями технології самовиховання: постанов-
кою мети та формулюванням завдань самовихо-
вання, визначенням його змісту, підбором мето-
дів, засобів і прийомів реалізації, прогнозуван-
ням результату. 

 Узагальнення 88 планів особистісно-
професійного самовиховання студентів 1-го та 
62 планів особистісно-професійного самовихо-
вання студентів 4-го курсу показало, що взагалі 
не володіють уміннями та навичками самовихо-
вної діяльності 36% студентів 1-го курсу та 28% 
студентів 4-го курсу; володіють частково 60% 
студенів 1-го курсу та 65% студентів 4-го курсу; 
володіють на достатньому рівні усього 4% сту-
дентів 1-го курсу та 7% студентів 4-го курсу. 

 Інтеграційний компонент готовності 
студентів-філологів до самовиховання визнача-
ється нами як інтеграційна складова, що забез-
печує формування у студента на основі особис-
тісно привласнених студентом потреб, мотивів, 
знань, вмінь і навичок особистісно-профе-
сійного самовиховання. Інтеграційний компо-
нент готовності студента-філолога до особистіс-
но-професійного самовиховання передбачає: 
знання студентом власних потенційних можли-
востей і активне їх використання для особистіс-
ного та професійного розвитку; вміння створю-
вати “Я-концепцію” та програму особистісно-
професійного розвитку, вносити в них коректи-
ви; здатність студента до адекватного 
(об’єктивного) самооцінювання та самоаналізу; 
підвищення рівня суб’єктивного контролю. 

 У ході констатуючого експерименту студен-
там 1-го курсу було запропоновано написати 
творчу роботу на тему: “Я – майбутній вчитель-
філолог”, стдентам 4-го курсу – написати особи-
стісно-професійний автопортрет. Аналіз творчих 
робіт студентів показав, що 74% студентів 1-го 
курсу не усвідомлюють власні особливості та 
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потенційні можливості, а якщо й використову-
ють їх в навчально-виховному процесі, то спон-
танно і несвідомо; 26% – усвідомлюють їх лише 
частково. Серед студентів 4-го курсу чітко оріє-
нтуються у власних потенційних можливостях і 
активно їх використовують для підвищення рів-
ня особистого та професійного розвитку 16% 
студентів, усвідомлюють їх частково – 67% сту-
дентів, не усвідомлюють взагалі – 17% студен-
тів. Програми особистісно-професійного вдоско-
налення 92% студентів 1-го курсу не вміють 
розроблятись взагалі і лише 8-ма% – частково. 
Серед студентів 4-го курсу відповідно – 6% сту-
дентів розробляють програми особистісно-
професійного вдосконалення на високому рівні, 
58% студентів – частково і 36% – не розробля-
ють взагалі. 

 Нами проводилось опитування студентів 1, 
2, 4-х курсів щодо регулярності їх самовиховної 
діяльності. За результатами опитування, регуля-
рно займаються самовихованням 15% студентів 
1-го курсу, 17% студентів 2-го курсу та 16% 
студентів 4-го курсу; іноді (ситуативно) займа-
ються самовихованням 53% студентів 1-го кур-
су, 54% студентів 2-го курсу та 52% студентів 4-
го курсу; відповідно займаються самовихован-
ням в окремих випадках (дуже рідко) або не за-
ймаються взагалі 32% студентів 1-го курсу, 29% 
студентів 2-го курсу та 32% студентів 4-го курсу. 

 Аналіз творчих робіт студентів, спостере-
жень за студентами під час навчально-виховного 
процесу, анкетування та тестування студентів 

дали нам право стверджувати, що у студентів 
слабо сформовані уміння здійснювати особисті-
сно-професійну самовиховну діяльність на осно-
ві відомих їм знань та технологічних прийомів; 
більшість студентів не здатна створювати про-
грами особистісно-професійного розвитку і на-
віть не має про них уявлення; не вміє коригува-
ти та контролювати процес власного самовихо-
вання; не виявляє активності в цьому процесі; 
має низький рівень суб’єктивного контролю.  

 За результатами констатуючого експеримен-
ту студенти розподілені за показниками наступ-
ним чином: 

 Контрольна група: з низьким рівнем – 
49,7% осіб; з середнім рівнем – 44,1% осіб; з 
високим рівнем – 6,2% осіб. 

 Експериментальна група: з низьким рівнем 
– 54,2% осіб; з середнім рівнем – 39,7% осіб; з 
високим рівнем – 6,1% осіб. 

 Таким чином, у практиці роботи сучасного 
університету, на жаль, відсутня систематична 
робота з активізації самовиховання студентів. 
Як правило, ця робота реалізується спонтанно, 
безсистемно. Результати констатуючого етапу 
дослідження дозволили нам зробити висновок 
про те, що стан підготовки студентів до особис-
тісно-професійного самовиховання не задоволь-
няє сучасних загальнодержавних вимог. І тому 
потребує певних змін у організаційно-
педагогічних умовах цієї підготовки з метою 
активізації самовиховання студентів.  
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