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Анотація. В роботі розглядаються методики самопізнання фахової 

компетентності майбутніх молодших спеціалістів технічної спеціальності 
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Підготовка майбутнього фахівця до виконання ним посадових обов’язків – 

складна, багатогранна проблема, успішне розв’язання якої залежить від зусиль 

скоординованої фахової підготовки. Сучасні робітники, техніки, інженери 

повинні мати широкий технічний світогляд, бути здатними до оперативного 

реагування на будь-які зміни в технологічному процесі, спроможними 

передбачити наслідки цих змін, планувати свої дії, самостійно визначати 

найбільш раціональні прийоми праці.  



Доктрина розвитку освіти передбачає створення умов для особистісного 

розвитку та творчої самореалізації студента. Формуванню інтелектуального 

потенціалу, всебічному розвитку особистості як найвищої цінності суспільства 

сприяє самопізнання. 

Самопізнання — це своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в 

основі якого лежить процес рефлексії. Процес самопізнання вимагає значних 

зусиль, невпинної праці над собою, дозволяє відкрити себе, виявити свої 

позитивні якості, можливості та задатки, які потім 

шляхом самовиховання людина зможе перетворити в здібності, а талант — у 

стійку рису характеру. Самопізнання дає можливість самостійно визначити 

шляхи успіху в певній сфері діяльності, проаналізувати та удосконалити свою 

повсякденну діяльність, формувати професійні компетенції майбутніх фахівців 

молодших спеціалістів. Все це може бути досягнуто у процесі викладання 

спеціальних дисциплін на основі оновлення змісту та технологій навчання. 

Використання різних методик сприятиме прагненню набути якісні знання та 

застосувати їх у розв’язанні задач виробництва; разом із підвищенням рівня 

знань, умінь та навичок,  виробленню вмінь самостійно працювати з науковою 

інформацією; прагненню студентів до поглибленого вивчення  навчального 

матеріалу, до самоосвіти; формуватиме навички спілкування в процесі 

діяльності, розвитку позитивного ставлення до майбутньої професії, схильності 

до неї. 

Методики самопізнання визначаються за аналогією до методик пізнання 

особистості: 

1 Самоспостереження ґрунтується на загальній спостережливості та 

включає в себе окремі акти самосприймання, тобто вивчення студентом тієї чи 

іншої теми. Самоспостереження поділяють на первинне (сучасне) і 

ретроспективне (спогадливе). З метою досягнення чіткості в процесі 

самоспостереження використовуються допоміжні прийоми: самоопитування; 

згадування; самоанкетування, самотестування. 



2 У процесі самоаналізу найважливіше — практичні результати своєї 

діяльності: що зроблено, як зроблено, чи можна було зробити більше і краще, 

що цьому перешкоджало. Самоаналіз доцільний і ефективний, якщо він 

допомагає встановити причинно-наслідкові зв'язки між дисциплінами. 

3 Самокритика — опрацювання результатів самоспостереження за 

допомогою двох методів — самоаналізу та самооцінки. В основі самокритики 

лежить розвинуте мислення.  

Самопізнання сприяє переключенню студента на самовдосконалення. Воно 

виступає як вихідний момент самовиховання, визначає значною мірою його 

завдання, а на наступних етапах входить у його регуляційну систему, 

впливаючи з рештою, і на результат.  

Щоб навчити студентів самостійно аналізувати, мислити і діяти, необхідно 

перенести центр ваги з екстенсивних, пасивних форм навчання на інтенсивні, 

активні, індивідуальні. В сучасному світі для цього активно використовуються 

«хмарні» технології. Сутність «хмарних» технологій  - надання віддаленого 

динамічного доступу до ресурсів, послуг та додатків, які дозволять 

використовувати інформаційні продукти прямого призначення, розширювати 

границі обслуговування даних користувача та їх обробку.   

 
Рис. 1. Самоопитування за допомогою Googl - ZipGrade 

Висновки: Формування фахової компетентності майбутніх молодших 

спеціалістів потребує реалізації нових методик навчання, змінення суб’єктивної 



позиції студента, у яких би компетенції постійно проявлялися, розвивалися і 

вдосконалювалися. Цьому сприяють «хмарні» технології, які спричинили 

справжню революцію в освіті, спонукають студентів до самоосвіти і 

самовдосконалення. 
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