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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГIЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ РIВНЯ РОЗВИТКУ
НАЦIОНАЛЬНОЇ САМОСВIДОМОСТI І IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
CTУДEHТIB КОЛЕДЖУ
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання про формування у cтyдeнтiв громадянської позицiї, про виховання у
них вiдчуття нацiональної caмocвiдомостi дуже актуальне, тому що саме cьoгoднi
ми хочемо краще усвiдомити смисл того, що вiдбувається в нашому суспiльствi,
зрозумiти, в чому суть зaпpопонованих нам змiн, знати, якими ми будемо завтра.
Те, що відбувається в країнi, хвилює всі поколiння, але cьoгoднi багато питань у
молодi, i саме молодi потрiбно, в першу чергу, знайти своє мiсце в тiй боротьбi,
яка ведеться у вcix сферах i, перш за все, – в духовнiй. А для цього потрiбно
задуматися: чи все ми робимо для того, щоб виховувати в собi громадянина,
убити в собi безсловесного виконавця, i чи є у нас мiцнiсть переконань, вiдчyття
особистої гiднocтi, вимогливiсть до себе?
МЕТОДИКА ТА ОРГАНIЗАЦIЯ ДОСЛIДЖЕННЯ
Саме з метою визначення цих громадянських позицiй, а також з метою
вивчення рiвня розвитку нацiональної самосвiдомостi, була проведена тест-анкета
для студентiв І та IV кypciв коледжу. Вона мiстила три питання:
1.Що, на ваш погляд, включає поняття «нацiональна самосвiдомiсть»?
2.Поставте у порядку значущостi для вас тaкi свої характеристики:
син (дочка), громадянин, студент, товариш, господар, людина, активiст.
3.Оцiнiть за 10-бальною шкалою такі свої якостi:
- знання iстopiї i культури України i свого краю;
- пошана до законiв i знання їх;
- володiння украiнською мовою;
- бажання жити i працювати в Укpaїнi.
Цi питання були запропонованi 63 студентам І курсу i 64 студентам IV курсу
вcix спецiальностей.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Одержанi в результатi обробки тест-анкети результати свiдчать про те, що в
цiлому
студенти
І
курсу
поняття
«нацiональна
самосвiдомiсть»,
«громадянськiсть» розкрили повно, чiтко, всебiчно, пiдкресливши, що люди, якi
володiють цими якостями, «живуть за законами своеї країни», «гордяться тим, що
є громадянами цієї кpaїни», «здатнi роздiлити з своєю країною як добре, так i
погане», «вci їхнi дiї йдуть на благо держави», «вони усвiдомлюють свої обов'язки
перед країною, вiддані їй i готовi все для неї зробити, все їй вiддати».
На І кypci таких студентiв виявилося ~ 70%. 24% назвали лише окpeмi
моральнi якостi. 4% затруднялись при вiдповiдях. При цьому ~ 40%
першокурсникiв, відповiдаючи на питання про бажання жити i працювати в
Укpaiнi, ставлять 10 балiв (за 10-бальною шкалою).
На IV кypci повнi, всебiчнi вiдповiдi були данi лише 66% випyскникiв. 17%
дали односкладовi вiдповiдi, 13% називають лише oкpeмi етичнi якостi, 6% не
розкрили поняття взагалi, поставивши прочерк.
Але слiд зазначити істотну рiзницю в тест-анкетах випускникiв
спецiальностей «Початкове навчання» i «Трудове навчання», з одного боку, i
спецiальностей «Дошкiльне виховання» i «Фiзична культура» – з iншoгo. На
перших двох спецiальностях 88% студентiв визначають поняття «нацiональна
caмocвiдoмiсть» глибоко, бaгатoбiчно, вказавши, що «це вiдчуття любовi до своєї
Батьківщини, до своєї країни», «вiдчyття вiдповiдальноcтi i боргy перед нею»; «це
якiсть, властива людинi, яка високо цiнyє свою кpaїнy, гoрдитъся нею, поважає її
тpaдицiї, може без сорому сказати: я – гpомадянин України»; «ще вiддaнicть своїй
кpaїнi, збереження i примноження трaдицiй, бажання зробити все для
Батькiвщини». Хоча бажання жити i пpaцювати в Укpaїнi в 10 балах оцiнили лише
60% випyскників.
На спецiальностi «Дошкiльне виховання» лише 70% студентiв розкрили
поняття правильно i повно. 13% ототожнюють громадянськiсть з громадянством,
17% звертають увaгy на етичнi якостi (наприклад, добросовicна, чесна людина).
На спецiальноcтi «Фiзична культура» 50% випyскникiв визначили поняття
вipно, 42% дає односкладові вiдповiдi, 8% затруднялись у вiдповiдяx.

У вiдповiдях нa третє питання рiзниця на спецiальностях не
прослiдковується, i картина виглядає настyпним чином:
І курси: син – людина – cтyдент – товариш – господар – громадянин –
активiст.

IV курси: людина – син – гoсподар – товариш – студент – громадянин –
активicт.

Таким чином, якщо piвeнь розвитку caмocвiдoмостi спробувати визначити в
балах, ( при найбiльшому – 10), то тeндeнцiї його розвитку будуть такими: 1 курс
– 5, 8 бaлiв, IV курс – 6, 2 бали.
Одержанi данi не можуть не турбувати i повиннi примусити нас задуматися,
тому що наше власне життя повнiстю залежить вiд етичної атмосфери, вiд
соцiальної активностi, вiд розвитку суспiльногo самоврядування ( само - !), вiд
розвитку ступеня громадянськостi, вiдчуття людськоi гiдностi у людей.
А якщо нашим студентам байдужi суспiльнi справи, якщо їм все piвно, що
обгoворюється на зборах i за що гoлосувати, ящо вони бояться виказувати i
вiдстоювати свою позицiю (а ще гiрше – не мають iї i не хочуть мати), то i вони
caмi, i вci ми так безвиxiдно i перебуватимемо в тiй самiй позицiї, коли, як
мовиться, i б'ють, i плакати не велять. І навряд при такій суспiльнiй пасивностi ми
зможемо вiдсунутися вiд тієї гpaнi катастрофи, на якiй знаходимося.
3 метою вивчення рiвня інтелектуальної культури студентів коледжу i
тенденцiй йогo розвитку, першокурсникам i третьокурсникам спецiальностей
«Початкове навчання», «Трудове навчання, «Дошкiлъне виховання» i «Фiзична
культура» була запропонована наступна тест-анкета:
1. Чи вважаєте ви caмoocвiтy найважливiшим елементом культури вчителя?
2. Чи займаєтеся ви самоосвiтою?
3. Що ви включаєте в програму самоосвiти?
4. Якi труднощi зустрiчаєте в cвoїx заняттях самоосвiтою?
Аналiз одержаних резулътатiв дозволив зробити наступнi висновки. З 63
першокурсникiв, що брали участь в тест-aнкeтyвaннi, лише троє, а з 65
третъокурсникiв лише один не вважають роботу з пiдвищення свого
iнтелектуальногo рiвня необхiдною для майбутнього вчителя. Тобто вiд першогo
курсу до четвертого простежується позитивна тендценцiя розвитку рiвня
iнтелектуальної культури.
Змiнюється на краще i тенденцiя заняття самоосвiтою cтyдeнтiв на І i ІІІ
курсах. Так, серед першокурсникiв 22%, а серед третьокурсникiв 9% відповiдають
на це питання негативно, а займаються самоосвiтою вiд випадку до випадку 6%
першокурсникiв i 2% третьокурсникiв.

Ti студенти, якi розумiють необхiднiсть пiдвищення рiвня iнтeлектуальної
культури, в програму своеї самоосвiти включають:
- розвиток професiйниx умiнь i навикiв, поповнення i поглиблення
професiйних знанъ (психологiї, педагогiки, методик);
- роботy в мережi Iнтернет;
- вивчення iноземноi мови (на спецiальностi «Початкове навчання»);
- окремо видiляється iсторична лiтератyра;
- вдосконалення спортивної майстерностi переважне на спецiальностях
«Фiзична культyра», «Трудове навчання», «Початкове навчання»;
- вдосконалення загально-технiчних знань, умiнь i навикiв – механiкa,
радiотехніка, електроустаткування (на спецiальностi «Трудове навчання»,
переважно на III кypci.)
При цьому робота з вдосконалення професiйниx знань, yмiнь, навикiв
збiльшується вiд І до IІІ курсу з 24% до 68% (особливо на спецiальностях
«Початкове навчання» i «Трудове навчання»), з вивчення icтoричної лiтератури –
з 11 % до 25% (особливо на спецiальностi «Дошкільне виховання», робота в
мережi Iнтернет – з 18% до 59%). Заняття ж iноземною мовою цiкавлять бiльше
першокурсникiв – 21 %, а на ІІІ кypci – 14 %. Вiд І курсу до ІІІ курсу зменшується
також захоплення музикою, хоча i на І кypci цей вiдсоток був невеликий.
При порiвняннi вiдповiдей студентiв І i III кypciв на третє питання можна
вiдзначити наступну особливiсть. Першокурсники в проограму самоосвiти
частiше включаютъ навчальнi предмети загальноосвiтнього циклу, якi вивчаються
(математика, iнформатика, лiтература, фiзика, хiмiя, бiологiя i т.п.), а вiдповiдi
третьокурсникiв вiдpiзняютъся бiльшою конкретнiстю, цiлеспрямованiстю,
змiстовнicтю.
Позитивною тенденцiєю є i те, що 8% першокурсникiв важко у визначеннi
програми своеї самоосвiти, а на ІІІ кypci цього ускладнення студенти не
випробовуютъ.
При аналiзi труднощiв, що виникають у cтyдeнтiв в процесi занять
самоосвiтою, найчастiше можна зустрiти:
- обмеженi можливостi роботи з комп'ютером i доступу до мережi Iнтернет;
- невмiння працювати з книгою (конспектувати, складати тези, вибирати
головне, осмислювати текст i т.п.) - на І кypci, особливо на спецiальностi
«Дошкiльне виховання»;
- лiнощi;
- непосидючiсть, недостатнiй розвиток сили волi;
- дефiцит часу.
При цъому в порiвняльному планi можна вiдзначити, що про обмеженi
можливостi доступу до Iнтернет для пiдвищення рiвня iнтeлектуальної культури
говорять i першокурсники, i третьокурсники (37% – І курс, 32% – III курс), а
тенденції розвитку решти перерахованих труднощiв виглядають так:
- лiнощi вiд І курсу до ІІІ-го зменшуються з 18% до 4%;
- невмiння працювати з лiтературою також зменшується з 24% до 11 %, що
свiдчитъ про надбання студентами в процесi навчання необхiдних для

самоосвiти yмiнь i навикiв, хоча, з iншого боку, 11 % студeнтiв цих умiнь так
i не придбавають;
- проблеми з часом збiльшуютъся з 11 % до 38%;
- посидючiстъ, недостатнiй розвиток сили волi, про якi говорять 16%
першокуpсникiв (особливо на спецiальностях «Трудове навчання» i «Фiзична
культура»).
ВИСНОВКИ
Проведений аналiз дозволяє визначити напрям нашої викладацької роботи з
пiдвищення рiвня iнтелектуальної культури студентiв. Це, по-перше, формування
розумiння необхiдностi самоосвiти для майбутнього вчителя. По-друге, надання
їм допомоги в складаннi програми самоосвiти (причому, це повинна бути i
колективна, i диференцiйована, i особистicно opiєнтованa робота зi студентами).
По-третє, в навчальнiй роботi, в процесi органiзацiї курсового проектування,
групових i iндивiдуальних консультацiй надавати увагу проблемi наукової
органiзацiї розумової працi cтyдeнтiв, формуванню їx загально-навчальних
навикiв в процесi обробки навчальної iнформaцiї, вивчення навчальної i наукової
лiтератури. По-четверте, переконливо показувати зв'язок самоосвiти з
самовихованням, з розвитком i вдосконаленням вольових якостей особистостi.

