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Методологія дослідження. Для реалізації мети, вирішення поставлених
завдань дослідження використано комплекс методів: аналіз, систематизація й
узагальнення наукових джерел, періодичних видань з метою визначення
організаційних аспектів та процесуально-змістових складових підготовки
фахівців вищих технічних закладів в контексті самоосвіти студентів; контентаналіз науково-педагогічної літератури для ґрунтовного й всебічного вивчення
дефініцій понять; пошуково-бібліографічний – з метою систематизації,
класифікації науково-пеадагогічної літератури із теми дослідження;
інтерпретації, узагальнення, прогнозування для формулювання висновків,
рекомендацій, визначення шляхів подальшого розвитку професійної підготовки
в умовах інтеграційних процесів у вищій школі.
Результати. На основі системного й концептуально-порівняльного аналізу
науково-педагогічних праць, наукових джерел, періодичних видань з’ясовано,
що проблема самоосвіти студентів вищих технічних навчальних закладах в
процесі підготовки майбутніх фахівців комплексно не досліджена.
Узагальнення науково-практичних підходів у літературі дозволило виявити
рівень теоретичного осмислення поняття «самоосвіта». Обґрунтовано
багатовимірність використання цього поняття як процесу оволодіння
теоретичними знаннями та професійно-методичними уміннями й навичками.
Доведено, що важливим етапом у дослідженні проблеми є прогнозування
шляхів розвитку в умовах наближення освітньої галузі України до світових
стандартів, серед яких визначено: пошук нового змісту підготовки на основі
використання сучасних інноваційних інформаційних і освітніх технологій;
оновлення змісту й програм з методичних дисциплін.
Новизна. У ході дослідження визначено перспективи творчого
використання тенденцій підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в
сучасних умовах модернізації освіти (актуалізація питань навчальнометодичного забезпечення підготовки студентів ВНЗ, використання новітніх
інтерактивних та інформаційних технологій, форм, методів, засобів навчання,
спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної роботи студентів, їхньої

самостійної й творчої діяльності; підвищення професійно-практичних вимог до
майбутнього фахівця).
Практичне значущість. Теоретичні положення й висновки можуть бути
використанні у науково-дослідницькій сфері для розробки й визначення
основних напрямів подальших наукових досліджень з теорії та історії
підготовки майбутніх фахівців у вищій школі України.
Ключові слова: самоосвіта, глобалізація знання, підготовка фахівців,
пізнавальна самостійність, професійна компетентність, інноваційна лекція.
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