
138

Процес самовиховання під час нав-
чання у галузевому вищому навчально-
му закладі досить складний та багато-
гранний процес, що вимагає вирішення 
низки взаємозв’язаних завдань, а саме: 
мету й основні його завдання. Голов-
ною метою самовиховання студентів в 
умовах галузевого вищого навчального 
закладу, зокрема Агроекологічного уні-
верситету, поряд з підготовкою висо-
кокваліфікованих фахівців у спеціаль-
ності «Лісове господарство», навчитися 
усвідомлювати себе в специфічній сфе-
рі діяльності, яка впливає на загальний 
стан природнього середовища держави 
та планети взагалі.

Низку питань пов’язаних з самови-
хованням особистості розглядалися 
вченими: А. Макаренко, М. Сметан-
ського, В. Сухомлинського, М. Фіцули, 

Г. Яворської та інших. Але екологічні 
аспекти теоретичних засад самовихо-
вання студентів з урахуванням специфі-
ки їхньої діяльності в галузі пов’язаної з 
аграрною сферою залишилися поза 
увагою вчених.

Метою статті є визначення теоре-
тичних засад самовиховання студентів-а-
граріїв як екологічно освіченої особи-
стості в сфері екологічного захисту до-
вкілля в процесі професійної діяльності.

Одним із факторів становлення 
особистості є самовиховання, тобто сві-
дома діяльність людини, яка спрямова-
на на усвідомлений розвиток, удоскона-
лення чи переорієнтацію своїх якостей 
відповідно до соціальних чи індивіду-
альних цінностей, мотивів, інтересів 
[3, с. 333]. Саме усвідомлення людиною 
протиріччя між своїми інтересами, ці-
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лями, бажаннями й рівнем розвитку 
особистісних якостей, переживання з 
приводу того, що бажана мета не досяг-
нута у силу особистих недоліків, спону-
кають її до самовиховання.

Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури свідчить, що самовиховання — це 
особливий вид діяльності людини з ме-
тою зміни своєї особистості. Самовихо-
вання є наслідком добре організованого 
виховання і компенсує його проблеми.

На процес самовиховання вплива-
ють як зовнішні умови, так і внутрішній 
світ особистості. Основними зовнішні-
ми умовами виникнення самовихован-
ня є суспільне й природне середовище, 
соціально-виробнича діяльність фахів-
ця, її специфіка та цілеспрямована на-
вчальна діяльність.

Саме під впливом зовнішніх умов, 
на нашу думку, у кожної людини вини-
кають і психологічні передумови для 
самовиховання.

«Важливим аспектом самовихован-
ня — є логічне мислення, уміння аналі-
зувати кожен свій вчинок, що сприяє 
формування вимогливості до себе як 
постійної риси характеру, без якої не-
можливо досягти успіху. Самовихован-
ня потребує тривалих вольових зусиль, 
уміння керувати собою, досягти постав-
леної мети, не занепадати духом від не-
вдач…» [4, с. 244].

Формування здатності до самовихо-
вання та подальшу її активізацію слід 
спрямовувати на формування конкрет-
них особистісних якостей щодо раціо-
нального природокористування та 
дбайливого ставлення до навколиш-
нього природнього середовища з ура-
хуванням специфіки майбутньої фахо-
вої діяльності аграрії, особливо у галузі 
лісного господарства.

У своїй статті [5], В. Шевчук, дослід-
жуючи питання екологічних аспектів 
самовиховання, виокремила низку ета-
пів, а саме:

1) самопізнання та ухвалення рішен-
ня про самовиховання;

2) планування роботи з самовихо-
вання;

3) безпосередня діяльність щодо
формування та вдосконалення якостей 
особистості;

4) самоконтроль та самокоректуван-
ня в ході роботи з самовиховання та 
рефлексивний аналіз його результатів.

Вагомим чинником для розвитку 
здатності до самовиховання, на нашу 
думку, відіграє активне самопізнання. 
Цей етап, що передує процесу самови-
ховання та постійно його супроводжує. 
При цьому це відбувається під впливом 
певних вимог, а саме:

1) пізнання себе — це безперерв-
ний процес, який охоплює всі сторони 
особистості й постійно розвивається;

2) усвідомлення самопізнання дося-
гається комплексним використанням 
прийомів безпосереднього й опосеред-
кованого вивчення;

3) необхідність органічного взаємо-
зв’язку самопізнання та самовиховання, 
що забезпечує їх взаємозбагачення.

Самопізнання — це відкриття себе, 
виявлення передусім своїх позитивних 
якостей та можливостей і тих здібнос-
тей, які потім шляхом самовиховання 
особистості може перетворити в здат-
ності активної самореалізації, а та-
лант — у стійку рису характеру. Осно-
вне правило самопізнання — шукати в 
собі істинне «Я» [2, с. 255].

Результати самопізнання багато в 
чому зумовлюють специфіку профе-
сійної діяльності фахівців лісового 
господарства на етапі планування робо-
ти над собою. Самопізнання включає 
вивчення власних психічних та фізич-
них особливостей, соціальних проявів, 
інтеріоризації норм щодо виконання 
своїх професійних обов’язків, прагнен-
ня до пізнання навколишнього світу та 
усвідомлення себе його частиною.

Самопізнання дозволяє майбутнім 
фахівцям усвідомлювати та виявляти 
нові вимоги, що висуваються до них, 
більш глибоко розуміти завдання, кон-
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трастно бачити перспективу свого по-
дальшого розвитку. Самопізнання не 
може бути повним без відповідного 
ставлення фахівця такої галузі до навко-
лишнього природного середовища.

Процес самопізнання може здійс-
нюватися двома шляхами: безпосеред-
ньо та опосередковано. Безпосереднє 
самопізнання досягається особистістю 
майбутнього фахівця у результаті 
рефлексії (самоспостереження, самоа-
налізу й самооцінки).

Рефлексія — це роздум про себе, 
чіткого визначення власного існування, 
осмислення своїх професійних завдань, 
призначення та місця в житті. Цей при-
йом дозволяє фахівцям глибше зрозу-
міти свій внутрішній світ, розібратися у 
власних сумнівах, бажаннях, прагнен-
нях, відчутті відповідальності за приро-
ду як загальнолюдську цінність та осно-
ву життя на землі.

Самоспостереження — уміння ди-
витися на себе, свої дії, вчинки й відно-
сини з боку, тобто очима іншої люди-
ни. Періодично фіксуючи увагу на сво-
їх станах, особистість починає краще 
розуміти, чого можна чекати від себе в 
тих або інших ситуаціях щодо раціо-
нального природокористування та 
дбайливого ставлення до природних 
багатств. Наявність такого внутрішньо-
го стану дозволяє фахівцю оперативно 
запобігати небажаним діям та вчинкам. 
Крім того, самоспостереження постав-
ляє цінну інформацію про самих себе, 
що прихована від тих, хто нас оточує та 
допомагає краще дізнатися про свої 
сильні та слабкі сторони. Протипока-
занням для використання цього прийо-
му виявляється пригнічений настрій або 
афектний стан особистості. Тому слід 
завжди пам’ятати, що самоспостережен-
ня надає позитивні результати у психіч-
но урівноваженому стані особистості.

Самоаналіз — цінний прийом са-
мопізнання. Йому належить вирішаль-
на роль у самовихованні, оскільки він 
передбачає уміння аналізувати свої 

вчинки, давати їм певну оцінку. Самоа-
наліз дозволяє фахівцям розкривати 
причинно-наслідкові зв’язки своїх успі-
хів та невдач. Цей прийом у психології 
називають ретроспекцією, що відтво-
рює послідовність минулих подій. 
Проте при певних обставинах він може 
з’являтися і у вигляді інтроспективної, 
тобто, коли у свідомості особистості 
одночасно фіксується власне пережи-
вання та здійснюється його аналіз. Така 
внутрішня робота розвиває аналітичне 
мислення, укріплює розум. Звичка до 
регулярного аналізу прожитого дня, 
тижня забезпечує своєчасне внесення 
поправок на подальший період, робить 
яснішою найближчу перспективу, дає 
можливість оцінювати свій внесок щодо 
покращення стану природи взагалі.

Самооцінка — уявне зважування 
власних можливостей. На її основі 
формуються стійкі критерії оцінки сво-
єї поведінки та ставлення до навколиш-
нього природного середовища. Адек-
ватна самооцінка підвищує вимогли-
вість до себе, породжує відчуття незадо-
воленості собою, що є засадою розвит-
ку особистості та не припускає зупиня-
тися на досягнутому. Володіння об’єк-
тивною самооцінкою виключає факти 
недооцінки або переоцінки своїх мож-
ливостей, що мають негативні соціаль-
ні наслідки як для процесу індивідуаль-
ного розвитку, так і для здатності оці-
нювати стан навколишнього природ-
ного середовища та приймати відпові-
дальні рішення щодо його поліпшення.

Розуміння суті прийомів безпосе-
реднього самопізнання та систематич-
не звернення до них відкривають сту-
дентам своєрідність власного внутріш-
нього світу, який вони як би дізнаються 
«з перших рук».

Другий шлях пов’язаний з прийома-
ми опосередкованого самопізнання. До 
них належать: порівняння, співставлен-
ня та аналіз власної діяльності.

Порівняння включає в себе ураху-
вання відношення, що склалося, до осо-
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бистості, оточуючих його людей та 
власного ставлення до себе. Уміння 
чуйно уловлювати й вірно розуміти 
ставлення до нас тих, з ким ми знаходи-
мося у повсякденних професійних, 
дружніх та побутових контактах, дозво-
ляє особистості постійно вносити від-
повідні зміни не тільки в систему існую-
чих взаємин, але й послідовно міняти 
ставлення до самого себе. Аналізуючи 
ставлення до себе різних кіл постійного 
спілкування та порівнюючи його з ре-
зультатами самоспостереження, самоа-
налізу й самооцінки, студент починає 
глибше і вірніше розуміти самого себе.

Співставлення — широко пошире-
ний прийом самопізнання. Будь-яка 
особистість, що досягла певного рівня 
внутрішнього розвитку, співставляє 
себе з іншими людьми. Відбувається це 
у процесі живого спілкування, читання 
навчально-методичної та художньої лі-
тератури, перегляду кінофільмів і теле-
передач. Залучаючись таким чином до 
досвіду життя різних героїв, особистість 
нерідко ставить себе на їх місце, діє в 
запропонованих обставинах, пережи-
ває їх перемоги й поразки, і все повніше 
осягає це диво життя, ім’я якому саме 
людина. Пізнаючи глибини соціально-
го прояву людей, особистість щось 
сприймає, з чимось сперечається і не 
погоджується у думках та приміряючи 
все це до своєї особистості. У результаті 
такого співставлення здійснюється ве-
лика внутрішня робота з духовного зба-
гачення індивіда.

Аналіз результатів власної діяльно-
сті — це найбільш об’єктивний крите-
рій, у якому відображається фактична 
значущість людського буття, його без-
посередніх дій по відношенню до при-
роди, оскільки про людей судять не за 
їхніми словами, а за конкретними, прак-
тичними справами. Керуючись цим 
простим та вірним показником, кожен 
може самостійно виявити особисту 
роль у службовій і суспільній діяльності 
за кількістю та якістю зробленого. А 

оскільки в оцінці будь-якої діяльності 
виступає людська особистість, то за її 
результатами можна визначити свої до-
стоїнства й недоліки.

Вивчення практики самовиховання 
студентів спеціальності лісове госпо-
дарство показує, що найбільшого успі-
ху в самовихованні досягають ті фахівці 
галузі, які визначають загальну мету са-
мовиховання на весь період діяльності 
та конкретизують її для кожного етапу, 
періоду роботи над собою. Цілі та 
завдання самовиховання найбільш ре-
льєфно вимальовувалися в ідеалі у тих, 
хто вибирає для себе в процесі профе-
сійної діяльності роботу над собою. 
У цьому, по суті, знаходять своє вира-
ження дійсна спрямованість студента на 
самовиховання. Це у свою чергу підси-
лює мотиви, що спонукають до роботи 
над собою, стає програмою вдоскона-
лення себе як особистості. У ньому зна-
ходить відображення духовне багатство 
особистості: ціннісні орієнтації, інтере-
си, життєві плани, потреби, зокрема 
прагнення до пізнання навколишньої 
природи в поєднанні з морально-етич-
ними переживаннями, свідоме дотри-
мання норм професійної поведінки.

Розроблені цілі, завдання самовихо-
вання, конкретні шляхи й напрями на-
ближення до ідеалу знаходять своє вті-
лення у програмах самовиховання. Такі 
програми самовиховання складаються, 
як правило, на весь період навчання у 
навчальному закладі й уточнюються на 
кожен курс навчання. У цих програмах 
відображається:

1) над чим збирається працювати
студент;

2) які засоби та способи самовихо-
вання планує використовувати;

3) визначені терміни виконання на-
міченого.

Планування роботи із самовихован-
ня тісно пов’язане з умінням планувати 
свій час у цілях раціонального його ви-
користання. У той же час самопізнання 
та планування роботи над собою це 
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підготовчі етапи великої і важкої праці 
спрямованої на самовиховання. Реаліза-
ція конкретних програм самовиховання 
починається з активної діяльності сту-
дентів із самовиховання. Це означає, що 
професійний рівень фахівця буде тим 
вищий, чим більш ґрунтовно він усвідо-
мив важливість самовиховання та кон-
трастно спів ставляє свої вчинки й свою 
професійну діяльність з чотирма еколо-
гічними аксіомами Б. Коммонера [1]:

1) усе пов’язане з усім;
2) усе повинно кудись діватися;
3) ніщо не дається задарма, або ж за

будь-які втручання та за збитки нанесе-
ні природі треба платити, або ж приро-
да за все віддячить;

4) природа знає краще.
Перша аксіома підтверджує взаємо-

зв’язок об’єктів та явищ у природі та у 
людському суспільстві. Друга аксіома 
свідчить про закони збереження в 
природі. Третя аксіома вказує на те, 
якою ціною дістається людству науко-
во-технічний процес. Четверта аксіома 
свідчить про незрівнянні переваги 
природних конструкцій над тими, що 
створює людина.

Важливим зовнішнім чинником, що 
впливає на ефективність самовихован-
ня майбутніх фахівців, є виховна робо-
та, яка проводиться в умовах навчально-
го закладу. Під впливом уміло організо-
ваних виховних дій у студентів розвива-
ється самосвідомість, формуються інте-
реси й життєві ідеали, виникає потреба 
у самовихованні, визначаються основні 
напрями, засоби та способи самовихо-
вання. На самовиховання, як свідчить 
практика, впливає і внутрішня готов-
ність самого студента до активної робо-
ти над собою. Внутрішніми передумо-
вами самовиховання є: мотиви самови-
ховання; розвинута самосвідомість; ви-
значений рівень розвитку волі, звичок 
самоконтролю та саморегулювання; 
досвід роботи над собою; свідома уста-
новка на різнобічне самовиховання, зо-
крема на свідоме дотримування норм 

поведінки в природі й раціональне 
природокористування.

З метою співставлення прийнятих 
планів та обов’язків із самовиховання з 
реальною дійсністю та поведінкою, а 
також знаходження у них невідповідно-
сті та внесення, якщо необхідно, відпо-
відних коректувань використовують са-
моконтроль та самокоректування.

Самоконтроль — це свідоме само-
стійне регулювання особистістю своєї 
поведінки, її мотивів та спо нукань на 
основі виявлення відхилень у думках, 
по чуттях, вчинках, діях від загально-
прийнятих вимог. За допомогою цього 
методу здійснюється регулярна фікса-
ція та звірення фактичної поведінки, 
відносин, діяльності з тим, що намічено 
відповідно до самозобов’язання. У ре-
зультаті створюються сприятливі умо-
ви для оперативного коректування сво-
го стану й запобігання небажаним ви-
явам. Оволодіння цим важливим при-
йомом самовиховання та вміле його 
використовування у повсякденній ді-
яльності вимагають від фахівця лісово-
го господарства інтелектуального та 
вольового напруження, особливо у по-
чатковий період. Адже самоконтроль 
немислимий без самовладання, тобто 
уміння володіти своїми відчуттями, на-
строями, бажан нями.

Розвиваючи у себе здатність до са-
моконтролю, фахівцю слід спочатку 
намічати порівняно невеликі відрізки 
часу, виділяючи в них головні події, 
пов’язані з роботою над собою. Трива-
лість контрольованих періодів збільшу-
ється, у зону пильної уваги включається 
більша кількість дій, що підлягають са-
моконтролю. Підсумком такої роботи 
стає звичка до постійного самоконтро-
лю. А стійкий самоконтроль є об’єктив-
ним показником становлення особи-
стої самостійності.

Таким чином, теоретичні засади са-
мовиховання студента як екологічно 
освіченої особистості містить у собі такі 
етапи: самопізнання та ухвалення рішен-
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ня про самовиховання; планування ро-
боти з самовиховання; безпосередню 
діяльність щодо формування та вдоско-
налення якостей особистості; самокон-
троль і самокоректування в ході роботи 

із самовиховання, аналіз її результатів.
Подальшого дослідження потребує 

визначення чинників, які впливають на 
формування екологічної культури май-
бутніх аграріїв.
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