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можливість учням сприймати безпосередньо органами чуттів 
предмети і явища в природних умовах, зібрати матеріали, які 
будуть використовуватись в подальшому на уроках, прививає 
любов до природи, предмета і педагога. Тому вчителю у сучасній 
школі варто проводити уроки серед природи, адже вони 
підвищують його авторитет та сприяють налагодженню взаємодії з 
учнями.  
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САМООСВІТА – ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ОСОБИСТІСНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства вміння вчитися 

самостійно є важливою складовою будь-якої професії, особливо 
професії педагога. Учитель, за словами А. Дістервега, «лише до тих 
пір здатний насправді виховувати і утворювати, поки сам працює 
над своїм власним вихованням і освітою».  

За словами К. Д. Ушинського вчитель живе до тих пір, поки 
вчиться, якщо він не вчиться, не читає, не стежить за науковими 
досягненнями в своїй області і не впроваджує їх у практику, мало 
сказати, що він відстає: він тягне назад, ускладнює вирішення 
завдань, поставлених перед школою, і хоче або не хоче, чинить опір 
загальному руху шкільного колективу.  

Необхідність педагогічної самоосвіти обумовлена тими 
змінами, які постійно відбуваються в освіті: з’являються нові 
методики навчання і виховання, розробляються нові способи і 
засоби педагогічної діяльності, оновлюються освітні програми і 
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підручники, вводяться нові нормативи. Це відображає природний 
процес суспільного розвитку, адже освіта є частиною суспільства. 
Знання, вміння та навички набуті педагогом в минулому мають 
властивість забуватися. Тому педагогу-професіоналу необхідно їх 
оновлювати і здобувати нові.   

У педагогіці самоосвіта розглядається в двох значеннях ‒ у 
вузькому і в широкому. 

У вузькому сенсі самоосвіта ‒ це самонавчання, яке 
визначається як процес безпосереднього отримання людиною 
досвіду поколінь у вигляді власних прагнень і самостійно обраних 
засобів. Для його реалізації велике значення мають вміння вчитися, 
вміння організувати свій час і вміння знаходити та обробляти 
необхідну інформацію. 

У широкому розумінні поняття «самоосвіта» розглядається як 
«само творення», тобто створення самого себе як особистості, 
самовдосконалення. В даному випадку самоосвіта виступає як 
механізм особистісного розвитку і професійного росту людини.  

Під самоосвітою розуміється пізнавальна діяльність людини, 
спрямована на перетворення своїх фізичних сил, душевних і 
соціальних якостей. Самоосвіта як цілеспрямована самостійна 
діяльність людини з особистісного самовдосконалення включає в 
себе два відносно самостійних процеси ‒ самонавчання і 
самовиховання. 

У педагогічному словнику поняття самоосвіта визначається, як 
цілеспрямована пізнавальна діяльність, керована самою 
особистістю; придбання систематичних знань в якійсь галузі науки, 
техніки, культури, політичного життя тощо [1]. 

І. С. Дереза стверджує, що самоосвіта є результатом освіти й 
обов’язковою умовою ефективності останньої. Взаємозв’язок 
процесів освіти та самоосвіти зумовлений тим, що самоосвіта 
сприяє накопиченню знань, формуванню інтелекту, розвитку 
розумових сил і здібностей а самоосвіта є інформативним 
процесом, складником розумового самовиховання, завдяки якому 
виробляються якості, потрібні для успішного оволодіння знаннями. 
Необхідність самоосвіти педагога диктується, з одного боку, і з 
самою суттю учительській діяльності, її соціальною роллю, з 
іншого боку, реаліями і тенденціями безперервної освіти, що 
пов'язано з постійно мінливими умовами педагогічної праці, 
потребами суспільства, еволюцією науки і практики, все 
зростаючими вимогами до людини, його здатності швидко і 


