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У статті визначено сутність поняття «самоосвіта» в педагогічному аспекті та обґрунто-
вано його зміст у контексті навчання студентів у вищих технічних навчальних закладах. До-
сліджено роль самоосвіти в процесі підготовки фахівців у ВНЗ в сучасних умовах. Вказано 
напрями активізації самоосвіти з метою розвитку пізнавальної самостійності студентів. 
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Постановка проблеми. Стрімке зро-
стання обсягу інформації, необхідної для 
засвоєння у ході навчального процесу, спо-
нукає студентів вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) оволодівати навичками ефективної 
самоосвіти у процесі професійної підготов-
ки. Готовність до самостійного навчання 
виступає провідною рисою вже сформова-
них фахівців під час удосконалення ними 
своїх професійних компетенцій та сприяє 
більш повній реалізації принципу «навчання 

впродовж життя», задекларованого в поло-
женнях Болонського процесу, до якого при-
єдналася й Україна. 

В сучасних умовах основним критері-
єм сталого розвитку людства є розвиток 
освіти, науки і культури, розширення інтег-
раційних процесів у духовному житті люди-
ни та суспільства. Сьогодні перед системою 
вищої освіти України стоїть завдання фор-
мування фахівця, здатного успішно функці-
онувати в умовах постійних життєвих змін. 
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Тобто, мова йде про людину з інноваційним 
типом мислення [1; 2]. 

Нові професійні стандарти і нормативи 
спрямовані на формування майбутнього фа-
хівця в двох аспектах: по-перше, як профе-
сіонала з реалізацією цілей, дотриманням 
загальноприйнятих у суспільстві норм, і, по-
друге, «готує» майбутнього студента-
економіста до здійснення професійної ді-
яльності, відповідальності за свої дії [там 
само].  

Важливим аспектом у професійній під-
готовці фахівців є формування його комуні-
кативної культури, яка включає наступні 
складові: професійну і психологічну підго-
товленість, організаторські та педагогічні 
здібності. Для реалізації себе в майбутній 
професійній діяльності фахівець-економіст 
повинен володіти знаннями як про націо-
нальну, так і про корпоративну культури [3].  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз науково-педагогічної літера-
тури свідчить про те, що інтерактивні тех-
нології розглядаються в контексті особистіс-
но-орієнтованих технологій. Їх ознаки мож-
на знайти в технології діалогічного навчан-
ня, ігрових технологіях, технології організа-
ції групової навчальної діяльності. Даному 
питанню присвячені дослідження багатьох 
науковців-дослідників, в тому числі дослід-
ження О. Падалки [4].  

Питанням розвитку системи освіти в 
Україні в цілому, і зокрема зміни в системі 
вищої освіти, присвячені праці таких вітчи-
зняних вчених як А. Алексюк [5], 
В. Андрущенко [6], Я. Болюбаша [7], 
М. Згуровського [8], В. Кременя [9], 
С. Вітвицької [10] та ін.  

Серед форм та методів навчання, які 
сприяють розвитку пізнавальної активності 
студентів та полегшують їм подальшу адап-
тацію до реальної професійної діяльності, 
особливе значення мають ігрові технології. 
Питання розробки, впровадження і викорис-
тання ігрових форм навчання в професійній 
підготовці висвітлені у працях В. Беспалько 
[11], Г. Селевко [12] та ін.  

Українські науковці педагогічної галузі 
неодноразово розглядали питання ролі са-
моосвіти у вищій школі. Провідні педагоги 
розробляли зміст поняття «самоосвіта». 
Значна увага наукового пошуку зосереджу-

валася на процесі самостійної роботи 
студентів ( В. Козаков [13] ). Різні науковці 
розглядали самоосвіту в контексті навчання 
студентів за різними напрямками профе-
сійної підготовки: військовим, педагогіч-
ним, музичним, природничим. 

Стрімке зростання обсягу необхідної 
для засвоєння в процесі вищої освіти інфор-
мації спонукає студентів вищих технічних 
навчальних закладів володіти навичками 
ефективної самоосвіти у процесі професій-
ної підготовки. Саме ці найактуальніші про-
блеми до кінця не дослідженні у вище озна-
чених наукових працях.  

Формулювання цілей статті. Основ-
ною метою статті є аналіз сучасних науко-
вих досліджень стосовно необхідності здо-
буття студентами та використання ними 
навичок самоосвіти під час їхнього навчання 
у вищих навчальних закладах, а також ви-
значення ролі самоосвіти та її основних ха-
рактеристик в контексті Болонського проце-
су. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Сьогоденні підходи до теорії і 
практики вищої освіти помітно змінюються 
під впливом процесів глобалізації, інтегра-
ції, комп’ютеризації, впровадження та вико-
ристання мережі Інтернет, медіазасобів, ди-
станційного, особистісно-орієнтованого на-
вчання та інноваційних інтерактивних та 
інформаційних технологій.  

Підвищення якості вищої освіти в 
Україні – найважливіша проблема сього-
дення. Її вирішення є можливим лише за 
умови модернізації традиційної системи 
навчання, передусім вдосконалення дидак-
тичного забезпечення, яке виступає «основ-
ним інструментарієм вищої освіти». Проте 
сучасний стан дидактичного забезпечення 
системи вищої освіти вимагає об’єднання 
зусиль науковців і практиків у системі про-
фесійної підготовки, активізації наукових 
пошуків, мобілізації інтелектуальних ресур-
сів викладачів вищої школи на підтримку 
модернізації системи освіти, особливо тех-
нічної.  

Актуальне завдання сучасної системи 
вищої освіти – це підготовка висококваліфі-
кованого фахівця, здатного не тільки пере-
дати знання з певної галузі науки, але й 
творчо мислити, діяти в нестандартних си-
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туаціях, працювати в колективі заради 
спільного результату. Як відомо, сьогодні 
актуальним є перехід від пасивних форм 
навчання до активних, творчих.  

Тому особлива увага звертається на 
посилення технологічного аспекту підготов-
ки спеціаліста та на реалізацію особистісно-
орієнтованого підходу до організації нав-
чального процесу, де студент виконує актив-
ну роль суб’єкта пізнавальної діяльності. В 
даному контексті зростає зацікавленість у 
інноваційних технологіях навчання, серед 
яких вагоме місце посідають інтерактивні 
технології. Впровадження даних технологій 
у практику роботи вищих закладів освіти 
постійно потребує теоретичних досліджень, 
коригування й певних уточнень. 

Останнім часом зростає зацікавленість 
науковців і педагогів-практиків інтерактив-
ними технологіями, зокрема їх можливостя-
ми для розвитку творчого потенціалу, акти-
візації мислення. Аналіз науково-
педагогічної літератури свідчить про те, що 
інтерактивні технології розглядаються в 
контексті особистісно-орієнтованих техно-
логій. Їх ознаки можна знайти в технології 
діалогічного навчання, ігрових технологіях, 
технології організації групової навчальної 
діяльності. Актуальним є питання відносно 
самоосвіти студентів під час їх підготовки у 
ВНЗ. 

Проблема організації самостійної роботи 
студентів є однією з актуальних у сучасній 
педагогіці, оскільки в період навчання у ВНЗ 
формуються уміння самостійної професійної 
діяльності й основи самоосвіти, закладаються 
основи професіоналізму. Самостійна робота 
студентів виступає як один із засобів розвитку 
пізнавальної самостійності та професійної 
компетентності майбутніх фахівців. Збільшен-
ня частки самостійної роботи студентів, пок-
ликане розширити можливості для вибору 
власної освітньої траєкторії студентами, ви-
магає модернізації навчально-виховного про-
цесу, удосконалення навчально-методичного 
забезпечення. У зв’язку з цим потребує вирі-
шення проблема переосмислення та корекції 
форм, видів і засобів самостійної діяльності 
студентів і пошуку інноваційних технологій її 
організації. 

Розглянемо визначення поняття «само-
освіта». На думку відомого російського нау-

ковця, вченого-педагога Антонової О.: «Са-
моосвіта – самостійна пізнавальна діяль-
ність людини, спрямована на досягнення 
певних особистісно значимих освітніх цілей: 
задоволенні загальнокультурних запитів; 
пізнавальних інтересів у будь якій сфері 
діяльності; підвищення професійної квалі-
фікації тощо.»  

Самоосвіта є умовою розвитку, само-
ствердження та самореалізації особистості і 
складовою навчання її протягом життя. Ви-
бір індивідуальної траєкторії або програми 
самоосвіти є прерогативою особистості, то-
му вона регулюється особисто суб’єктом 
освітньої діяльності… Джерела самоосвіти: 
вивчення літератури (навчальної, науково-
популярної, наукової, художньої), ознайом-
лення із засобами інформації (газетами, жу-
рналами, радіо- і телепередачами), прослу-
ховування публічних лекцій, відвідування 
музеїв, виставок, театрів, консультації фахі-
вців, використання Інтернет-інформації то-
що. Самоосвіта нерозривно пов’язана з са-
мовихованням, оскільки вона сприяє вироб-
ленню у людини цілеспрямованості, волі в 
досягненні мети» [14]. 

У працях українських педагогів знахо-
димо й таке визначення цього поняття: «Са-
моосвіта – активна цілеспрямована пізна-
вальна діяльність людини, що пов’язана з 
пошуком і засвоєнням знань у певній галузі; 
цілеспрямована робота людини, у ході якої 
відбувається розширення і поглиблення 
знань, удосконалення існуючих і набуття 
нових навичок і умінь; освіта, яка набува-
ється у процесі самостійної роботи без про-
ходження систематичного курсу навчання у 
стаціонарному навчальному закладі. Самоо-
світа є невід’ємною частиною і система-
тичного навчання у стаціонарних закладах, 
сприяючи поглибленню, розширенню і 
більш міцному засвоєнню знань». 

Великий тлумачний словник українсь-
кої мови подає дещо інакше визначення: 
«Самоосвіта – здобуття знань самостійним 
навчанням поза навчальним закладом, без 
допомоги вчителя», що є змістовно логіч-
ним, проте дещо суперечливим щодо дослід-
жуваної теми, оскільки ми розглядаємо роль 
самоосвіти студентів саме у процесі їх про-
фесійної підготовки у вищих навчальних 
закладах. 
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Сучасний російський педагог Ю. Фокін 
висловлює думку про некоректність вжи-
вання терміну самоосвіти в процесі здобуття 
суб’єктом освіти, оскільки всі завдання, що 
будуть опрацьовуватися самостійно вже 
заздалегідь обумовлені робочими планами 
[15].  

Інші ж вчені наголошують на тому, що 
процес самоосвіти як важлива складова сис-
теми вищої освіти, має розвитися у студен-
тів цілеспрямовано, на аудиторних заняттях, 
за допомогою і під керівництвом викладача.  

Тому ми акцентуємо увагу на тому, що 
будемо використовувати визначення вітчиз-
няних вчених щодо сутності змісту самоос-
віти як самостійної інтелектуально-
пізнавальної діяльності, яка має особистіс-
ний характер і проявляється в студентсько-
му середовищі у вигляді самостійної роботи 
над навчальними матеріалами. 

Система роботи щодо самоосвіти фор-
мується у студентів ще протягом перших 
курсів навчання у ВНЗ. Достатнє оволодіння 
студентом навичками самоосвіти дає змогу 
покращити якість отримуваної освіти та за-
своїти предмет у найповнішому обсязі. До 
того ж, студент стає активним учасником 
навчального процесу, а тому й відповідаль-
ність за отримані знання лягає на нього. А 
це, у свою чергу, формує у майбутнього фа-
хівця навички не лише самоосвіти, й профе-
сійного пошуку, а й власної відповідальнос-
ті, самостійного прийняття рішень. Після 
закінчення професійної підготовки, молодий 
фахівець переносить ці риси у свою профе-
сійну діяльність, що підвищує його конку-
рентоспроможність на ринку праці. 

Таким чином, самоосвіті надається 
роль мотивувального чинника самовдоско-
налення та професійного зростання особис-
тості після завершення підготовки у ВНЗ. 
Процес самоосвіти, що закладається в перші 
роки студентського життя, триває протягом 
всього періоду навчання і професійної діяль-
ності, що сприяє постійному оновленню 
особистісних знань відповідно до наукового 
та технологічного розвитку. У принципах 
європейської освіти такий процес називаєть-
ся «освіта протягом всього життя». Цей 
процес має важливе значення для забезпе-
чення професійного зростання спеціаліста в 
умовах стрімкого розвитку науково – техніч-

ного прогресу. 
У педагогічній літературі самоосвіті 

надається роль критерію оцінювання нав-
чальних досягнень студентів. Уміння самос-
тійно працювати та вирішувати поставлені 
завдання передбачено навчальними принци-
пами українських ВНЗ. Розробляючи мате-
ріали певного навчального курсу, викладач 
розраховує на певний рівень готовності сту-
дента до самостійної роботи, а на перших 
курсах ще й включає спеціальні завдання 
для формування навичок самоосвіти. Тому, 
можемо підсумувати, що рівень навчальних 
досягнень студентів певною мірою залежа-
тиме від належного володіння навичками 
самоосвіти. 

Сучасна комп’ютеризація процесу 
освіти та все ширша інтеграція його до ме-
режі Інтернет сприяє спрощенню набуття 
студентами навичок самоосвіти і швидкому 
обміну інформацією та науковими досяг-
неннями. Справжню революцію в самоосвіті 
викликала поява Інтернету. Народилися 
принципово нова ефективна форма самоос-
віти з використанням комп’ютера та Інтер-
нет-технологій – це Інтернет–самоосвіта 
[16]. В Інтернеті інформацію з будь-якої 
теми можна отримати за лічені секунди. 
Можливості самоосвіти з використанням 
Інтернет–технологій надзвичайно широкі, 
оскільки в Інтернеті представлена інформа-
ція з усіх галузей знань. Інтернет дає мож-
ливість знайомитися з навчальною та іншою 
літературою в гіпермедійному варіанті; 
здійснювати невербальне спілкування за 
інтересами; мати дистанційний доступ до 
інформаційних ресурсів – віртуальних біб-
ліотек, архівів, каталогів найбільших бібліо-
тек світу.  

Освітні установи ряду розвинених кра-
їн (США, Японія та ін.) нині через всесвітню 
мережу Інтернет надають освіту всіх рівнів, 
стираючи межу між освітою та самоосвітою. 
З численних послуг Інтернету для самоосві-
ти особливого значення набуває викорис-
тання всесвітньої павутини (www) – системи 
документів, розмішених на вузлах Інтерне-
ту; електронна пошта (E-mail) – система 
серверів, яка дозволяє передавати електрон-
ні повідомлення від одного користувача до 
іншого; система 1RC – служба спілкування, 
взаємообміну текстовими повідомленнями. 
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Інтернетизація освітнього простору відкрила 
величезні можливості для удосконалення 
теорії і практики самоосвіти, тому опану-
вання методикою пошуку інформації у Інте-
рнеті є обов’язковою умовою ефективності 
самоосвіти.  

Впровадження новітніх інформаційних 
і комунікаційних технологій вимагає пог-
либленого аналізу переваг та недоліків вико-
ристання мультимедійних комплексів у на-
вчальному процесі. Особливої актуальності 
набуває дослідження методичних можливо-
стей, що відкриваються при використанні 
інформаційних технологій в економічній 
освіті. В даний час світова тенденція перед-
бачає перехід процесу навчання на новий 
технологічний рівень з обов’язковим вико-
ристанням інформаційних технологій. Не-
обхідність їх використання, особливо у ви-
кладанні економічних дисциплін, диктуєть-
ся кількома обставинами: фундаментальні 
цивілізаційні зміни переходу до нової стра-
тегії розвитку суспільства на основі знань і 
перспективних високоефективних техноло-
гій; формування вимог нової моделі вищої 
освіти (поєднання загальноосвітньої підго-
товки з можливістю вивчення дисциплін на 
основі інноваційних технологій навчання) 
[16]. 

Висновки. Узагальнюючи досвід роз-
робки комп’ютерних освітніх технологій, 
можна стверджувати, що досить високу пе-
дагогічну ефективність мають ті технології, 
які забезпечують діалоговий режим в проце-
сі рішень різних пізнавальних завдань, мо-
делювання даних та видачу індивідуальних 
завдань. Це дозволяє сформулювати приб-
лизний перелік дидактичних вимог до су-
часних технологій навчання. Вони повинні 
забезпечувати кожному студенту можли-
вість навчатися за оптимальною, індивіду-
альною програмою, враховуючи у повній 
мірі його пізнавальні здібності, мотиви, схи-
льності; оптимізувати зміст навчальної дис-
ципліни; оптимізувати співвідношення тео-
ретичної та практичної підготовки майбут-
ніх фахівців. Інформаційні технології є до-
датковим способом освіти в галузі викла-
дання економічних дисциплін, оскільки во-
ни підвищують якість навчання, а також 
скорочують час вивчення дисципліни. Отже, 
самоосвіті відводиться роль глобалізації 

знання та швидкого взаємообміну за допо-
могою мережі Інтернет. 

Таким чином, самоосвіта є не тільки 
необхідною умовою навчання студентів в 
процесі професійної освіти у вищих нав-
чальних закладах.  Саме на самоосвіту як 
складову загального освітнього процесу по-
кладаються такі важливі функції як: спону-
кати студента стати активним учасником 
навчального процесу; виступати критерієм 
оцінювання навчальних досягнень студен-
тів; виконувати функцію глобалізації знання 
та швидкого взаємообміну за допомогою 
мережі Інтернет; виступати мотивувальним 
чинником самовдосконалення та професій-
ного зростання фахівця після завершення 
підготовки у ВНЗ; забезпечувати реалізацію 
принципу «освіта протягом всього життя», 
сприяючи при цьому постійному вдоскона-
ленню знань відповідно до наукового та 
технологічного розвитку суспільства. 

Все це детермінує посилення уваги до 
процесів, які сприяють самоосвіті.  Необхід-
но використовувати нововведення у нав-
чальному процесі ВНЗ, зокрема у різних 
формах проведення занять, особливо лек-
ційних. На наше глибоке переконання, тіль-
ки та лекція може вважатися інноваційною, 
яка активізує самостійну роботу з метою 
розвитку пізнавальної активності студентів 
як у процесі підготовки до такої лекції, так і 
під час її проведення.  Крім цього така 
лекція має будуватися на використанні но-
вітніх інформаційних засобів навчання. 
Очевидно, що інноваційна лекція має певні 
переваги порівняно з традиційною. Студен-
ти мають можливість брати активну участь в 
обговоренні питань лекції, стають її спів-
авторами, оскільки ще під час підготовки 
ставлять викладачеві запитання, відповіді на 
які хочуть почути під час заняття.  

За таких умов зростає рівень засвоєння 
навчальної інформації студентів та їх впев-
неність у своїх силах, розвиваються мотива-
ція й навички самостійної пізнавальної ді-
яльності. Отже, самостійна робота студентів 
є одним із провідних засобів розвитку пізна-
вальної самостійності студентів. Тому акти-
візація їх самостійної роботи в умовах інно-
ваційної лекції сприяє розвитку пізнавальної 
самостійності майбутніх фахівців. 
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В статье проанализировано значение понятия «самообразование» в педагогическом ас-

пекте и обосновано его содержание в контексте обучения студентов в высших технических 
учебных заведениях. Исследована роль самообразования в процессе профессиональной под-
готовки специалистов в ВУЗах в современных условиях. Указаны направления активизации 
самообразования с целью развития познавательной самостоятельности студентов. 

Ключевые слова: самообразование, глобализация знания, подготовка специалистов, по-
знавательная самостоятельность, профессиональная компетентность, инновационная лекция. 

 
The concept of self-education in pedagogical aspect is highlighted and its content is substanti-

ated in the context of student education in higher technical educational institutions. The role of self-
education in the process of professional training of specialists in universities is investigated.  
 The trends in self-education enhancing the development of students' cognitive independence are 
indicated.  

Keywords: self, globalization of knowledge, training, cognitive independence, professional 
competence, innovative lecture. 
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