
м. Ужгород, 15-16 лютого 2019 р. │ 129 

 

також інших близьких людей – приятелів, колег по роботі, опиняючись у 

повній ізоляції. Узалежнені від сексу часто входять у конфлікт з законом з 

приводу сексуальних домагань, згвалтувань чи інцесту. 

Підсумовуючи, сексоголізм є дуже небезпечним узалежненням, яке має 

шкідливий вплив на всі сфери психосоціального функціонування узалежненої 

особи та її оточення. Унаслідок хворобливої залежності від сексу вона може 

втратити спокій та добре самопочуття, чесне ім’я, родину, друзів, свободу, 

зазнати фінансового краху, позбутися здоров’я, а в ситуації самогубства чи 

зараження СНІДом – навіть життя. Тому таке важливе значення має 

розповсюдження наукової інформації як про саме узалежнення, так і про 

способи його запобігання та терапії сексоголізму. 
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Формування в Україні нових соціально-економічних і політичних відносин, 

становлення інформаційного суспільства висувають все більші вимоги до 
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якості підготовки студентів і її результату – професійно значущим і 

особистісним якостям майбутніх фахівців, що забезпечує високу ступінь 

професіоналізму і конкурентоспроможності на ринку праці. Особистість 

студента на сьогоднішній день має бути всебічно розвитою. Сформувати 

особистість студента можливо не тільки в рамках аудиторної діяльності в 

ВНЗ, а завдяки ефективному використанню різних видів  позааудиторної 

діяльності 1, с. 23. 

Головна тенденція сучасної вищої освіти – це розкрити творчій потенціал 

майбутнього спеціаліста, підвищення особистісної відповідальності за 

соціальну реалізацію своєї життєвої позиції, а також вирішення конкретних 

питань. 

Соціальний розвиток особистості неможливий без використання різних 

видів позааудиторної роботи. 

Одними з найважливіших і перспективних напрямів змін в системі освіти є: 

реалізація ідей неформальної освіти, залучення студентів до участі в 

міжнародних конкурсам професійної майстерності. Участь у конференціях, 

фестивалях конкурсах є значущою формою наукового життя і дає навички, які 

повинні вироблятися вже в студентські роки. 2, с. 53. У багатьох випадках 

наявність публікацій, участь в престижних конференціях, перемоги в заходах 

міжнародного рівня стають новою точкою відліку в успішному продовженні 

наукової діяльності або старті професійної кар’єри.  

Особливістю сучасного етапу розвитку педагогічної науки є активізація 

досліджень особистісно-орієнтованих, інноваційних, творчих педагогічних 

систем і технологій. Змінюються парадигми і цілі вітчизняної системи освіти. 

Основним документом, що регулює якість підготовки фахівця є Закон України 

«Про вищу освіту» в якому відображені кваліфікаційні вимоги до фахівця і 

вимоги до рівня його професійної підготовки, визначаються вимоги до 

обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки, 

умовам її реалізації та термінами освоєння 3, с. 8. 

Одним із засобів, що дозволяють вирішити сукупність завдань, поставлених 

суспільством і часом перед освітою, є позааудиторна діяльність студентів як 

невід'ємний компонент системи професійної освіти. 

Для досягнення професійних компетенцій висококваліфікованого фахівця 

недостатньо лише теоретичних знань, що студент отримує на заняттях. Беручи 

участь у різноманітних наукових, професійних заходах студенти всебічно 

формують свою особистість. 

Конкурсна участь студентів вищої школи може бути направлена на 

досягнення наступних цілей: 

‒ стимулювання досягнення оптимальних результатів у навчанні, у 

науковій, громадській, культурній та творчій діяльності; 

‒ розвиток професійних компетенцій; 

‒ трансляція духовних цінностей. 

В основі участі студентів в конкурсній діяльності знаходиться принцип 

суперництва. 
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Варто зазначити, що участь студентів у конкурсах професійної 

майстерності може забезпечити глибоке і творче засвоєння теоретичних знань, 

практичних навичок і способів діяльності, сприяти розвитку креативності, 

відповідальності, ініціативності студентів, сприяти формуванню основ 

індивідуального стилю майбутньої професійної діяльності. 

Тому сучасний викладач має виховувати у студентів вміння самонавчатися, 

навчити студентів замислюватися, що шлях до професіоналізму – це не тільки 

відвідування занять і вивчення матеріалу, що викладається, а й максимальне 

використання особистого часу для досягнення самостійного результату у 

вивченні та оволодінні обраною професією. Участь у конкурсах, фестивалях є 

своєрідним засобом формування особистості студента, який покликаний 

виховати новий тип сучасної молодої людини, конкурентоспроможної, 

вихованої, цілеспрямованої і готової вільно обирати життєвий шлях.  

Проаналізувавши вище зазначений матеріал, можна зробити висновок, що 

поширення та заохочення студентів до конкурсної діяльності дозволить 

зробити перехід від традиційних засобів навчання до інноваційних, що 

сформує ініціативність студентів. Саме ці питання необхідно винести на 

доопрацювання.  
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