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СамООСВіТа як СклаДОВа ОСВіТньОГО прОцеСУ В УніВерСиТеТі
анотація. Статтю присвячено аналізу сутності та виокремленню особливостей самоосвіти студентів у 
процесі їхньої професійної підготовки упродовж навчання у вищому навчальному закладі. Наведено 
основні етапи самоосвіти студентів та розглянуто умови їхньої самоосвітньої діяльності. Акцентовано на 
важливості даного виду роботи у професійному становленні, розширенні горизонтів навчальної і профе-
сійної підготовки, уможливленні змішування різних форм і методів навчання (традиційних та новітніх) 
у межах однієї дисципліни та на рівні спеціальності. Наголошено на важливості інтеграції масових від-
критих онлайн-курсів в освітній процес. 
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selfeDucaTIOn as a parT Of eDucaTIOnal prOcess In The unIVersITy
summary. The article is devoted to the analysis of the essence and determination of the peculiarities of stu-
dents’ self-education during their professional training at higher educational establishment. Self-education 
is defined as a systematic and conscious independent activity of students aimed at acquiring and developing 
professional knowledge and skills, improving cultural and educational levels. The effectiveness of students’ 
self-education depends on their needs, motives, self-awareness and readiness for active, purposeful and sys-
tematic independent work. The author describes the main stages of the process of self-education such as goal 
setting, work planning, organization, practical implementation of the self-education program, self-control, 
self-assessment and self-correction. The most effective forms of students’ self-education are described. It is 
stressed that the role of a teacher is to build a cooperative learning environment, facilitate students’ initiatives 
for learning and help students to develop self-directed learning skills. Special attention is paid to the conditions 
of students’ self-educational activity. The importance of such type of work in the professional development, 
broadening educational and professional training horizons, making it possible to mix different forms and meth-
ods of education (traditional and innovative) within the limits of one subject and at the level of the specialty are 
highlighted. The importance and necessity of massive open online courses integration into educational process 
are emphasized. The benefits of massive open online courses in students’ self-education are outlined. 
Keywords: self-education, professional training, conditions and stages of self-education, independent work, 
massive open online courses, higher educational establishment.

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах система підготовки і перепідготовки 

фахівців потребує посилення ролі самоосвіти, 
яка дає можливість особистості швидко адапту-
ватись до постійно змінних умов, бути мобіль-
ним, конкурентоспроможним фахівцем з висо-
ким рівнем професійних знань, умінь і навичок.

Актуалізація уваги до проблеми самоосві-
ти зумовлена пошуком найбільш ефективних 
умов, форм та методів самоосвіти, необхідністю 
цілеспрямовано формувати у студентів готов-
ність, уміння та навички самостійно здійсню-
вати систематичну пізнавальну діяльність із 
метою оновлення й збагачення професійних 
знань, підвищення інтелектуального та загаль-
нокультурного рівня. 

Актуальність цієї проблеми посилюється й тим, 
що самоосвіта в контексті розвитку нової парадиг-
ми освіти є важливим компонентом неперервної 
освіти, яка набула значення цілісної системи осві-
ти особистості впродовж всього життя.

аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Проблема самоосвіти студентів знаходиться 
в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних учених, 
серед яких О. Бурлука, І. Грабовець, А. Громцева, 
C. Левескі, В. Оконь, Л. Себало. Найбільш ґрун-

товні дослідження сутності, принципів, функ-
цій, особливостей самоосвіти наведені у роботах 
В. Бондар, Є. Певної, Н. Сидорчук, Я. Топольник 
та ін. Питанням організації самоосвіти студентів 
присвячено роботи О. Айзенберга, В. Бобрицької, 
Г. Марковець, І. Наумченко, І. Шимко та ін. Осо-
бливу увагу дослідники приділяють формуванню 
самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців 
(роботи Т. Волошиної, Н. Довмантович, О. Кисе-
льової, Ю. Пришупи та ін.). У працях І. Дубро-
віної, Є. Ганіна, Ю. Калугіна, О. Локтюшиної 
розглянуто особливості використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій для самоосвіти. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість наукових теоретичних та практичних 
робіт, що досліджують проблему самоосвіти, пи-
тання щодо особливостей організації самоосвіт-
ньої пізнавальної діяльності студентів в систе-
мі професійної підготовки; пошуку ефективних 
та оптимальних психолого-педагогічних, ди-
дактичних і технічних умов для розвитку само-
освіти студентів; інтеграції масових відкритих 
онлайн-курсів в університетську освіту як віль-
ного, доступного і зручного способу самоосвіти 
залишаються актуальними. 
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мета статті – розкрити зміст, роль та особ-

ливості самоосвіти студентів у процесі їхньої 
професійної підготовки упродовж навчання 
у вищому навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сьогодні перед вищою школою постає зав-
дання у підготовці фахівців здатних до постій-
ного самовдосконалення та самореалізації, які 
уміють самостійно отримувати й поглиблювати 
знання, планувати, реалізовувати і контролю-
вати свою освітню діяльність. Одним із основних 
шляхів вирішення цього завдання є підготовка 
студентів, де самоосвіта є органічною складовою 
навчального процесу, яка в подальшому транс-
формується в життєву потребу людини навча-
тись протягом усього життя. 

У наукових працях термін «самоосвіта» ха-
рактеризується як:

– інформаційно-забезпечувальна діяльність, 
яка здійснюється шляхом придбання (засвоєн-
ня), накопичення, упорядкування, системати-
зації і відновлення знань з метою задоволення 
пізнавальних потреб особистості для здійснення 
різноманітних видів діяльності. (О. Бурлука) [1];

– неперервний освітній процес, спрямований 
на розвиток і самоактуалізацію особистості, за-
доволення її пізнавальних інтересів та духо-
вних потреб (Д. Жарилгапова) [4];

– освіта, яка набувається в процесі самостій-
ної роботи без проходження систематичного 
курсу навчання в стаціонарному навчальному 
закладі. Самоосвіта є невід’ємною частиною 
систематичного навчання в стаціонарних за-
кладах, сприяючи поглибленню, розширенню 
і більш міцному засвоєнню знань [2]. 

Отже, самоосвіта – це керована суб’єктом ці-
леспрямована систематична пізнавальна діяль-
ність, яка полягає в удосконаленні й оновленні 
наявних знань з метою підвищення професійної 
компетентності, інтелектуального та загально-
культурного рівня. 

Безсумнівно, якість професійної підготовки 
студентів залежить від інтересів, потреб, мо-
тивації та рівня самоосвіти самих студентів. 
Серед основних мотивів самоосвіти виділяють 
професійну діяльність та задоволення куль-
турних, життєвих потреб особистості. О. Бур-
лука підкреслює, що спонукальними силами 
самоосвіти виступають професійно-трудові, 
матеріальні, соціально-статусні й духовні ін-
тереси особистості [1]. Головними ознаками 
самоосвіти вважають свідомість, цілеспря-
мованість і активність. Важливими, на нашу 
думку, є ознаки самоосвітньої діяльності май-
бутніх фахівців, запропоновані Я. Топольник, 
серед яких: добровільність у надбанні нових 
знань, в оволодінні новим видом діяльності; 
цілеспрямованість, системність цієї діяль-
ності; систематичний характер; самостійність 
пізнання студентів (самостійне визначення 
навчальних цілей, вибір тактики, стратегії 
і методів навчання; саморефлексія, самооцін-
ка); керованість самою особистістю та виклю-
чення зовнішнього обов’язку; вибірковий ха-
рактер у порівнянні з навчальним пізнанням; 
спрямованість на задоволення пізнавальних 
потреб та інтересів; формування та вдоскона-
лення особистісних якостей [12, c. 147]. 

Серед основних особистісних якостей, що 
забезпечують високий рівень самоосвіти, ви-
діляємо: самостійність, організованість, ціле-
спрямованість, допитливість, емоційно-вольову 
стійкість, здатність до планування, самоаналі-
зу, самооцінки та самокорекції.

Сьогодні перед викладачами вищих на-
вчальних закладів постає завдання спрямову-
вати й спонукати студентів до самоосвіти у про-
цесі організації навчальної діяльності.

Науковцями [3; 5] виокремлено ряд важли-
вих умов, що сприяють досягненню високих ре-
зультатів самоосвіти, зокрема: 1) інтерес та мо-
тивація до самоосвіти; 2) свідомий і планомірний 
професійний розвиток; 3) постійний і неперерв-
ний процес практичної діяльності; 4) реалізація 
потреби у власному розвитку й саморозвитку, 
самопізнанні й самореалізації; 5) дотримання 
структури процесу управління самоосвітньою 
діяльністю, яка включає етап підготовки (ви-
значення мети, завдань і планування роботи), 
етап здійснення (організацію діяльності, аналіз 
ходу процесу і його корекцію), етап підведення 
підсумків (аналіз ефективності зробленого, ви-
значення нових завдань); 6) оволодіння студен-
тами ефективною методикою самоосвіти.

На нашу думку, однією із невід’ємних умов 
продуктивного функціонування процесу само-
освіти є реалізація суб’єктної активності сту-
дента в період його професійного становлення. 
Варто зазначити, що сьогодні далеко не всі 
студенти, особливо студенти перших та других 
курсів, ставляться до себе як до суб’єкта власної 
освітньої діяльності, який здатний до самостій-
ного розвитку, побудови активних стратегій 
своєї освітньої діяльності. Вони не розгляда-
ють самоосвіту як невід’ємний вид діяльності 
на етапі здобуття професійної освіти. Таким 
чином, є важливим становлення та розвиток 
суб’єктності особистості студента, де основни-
ми критеріями суб’єктної позиції людини, яка 
навчається, виокремлюють: усвідомлений ви-
бір професії, прагнення до особистісної й про-
фесійної самореалізації; ставлення до себе як 
до суб’єкта власної життєдіяльності; уміння 
самостійно ставити мету, планувати, прогно-
зувати, раціонально організовувати й корегу-
вати власну життєдіяльність; контролювати, 
аналізувати й оцінювати себе, свою діяльність 
і поведінку; прагнути до самоосвіти й самови-
ховання [7, с. 107].

У процесі дослідження з’ясовано, що самоос-
вітня діяльність тісно пов’язана із самостійною 
роботою, яка є невід'ємною складовою навчаль-
ного процесу й формує відповідну мотивацію 
та навички самоосвіти. Н. Сидорчук зазначає, 
що в цілому самостійну навчальну роботу слід 
розглядати як засіб реалізації освіти та самоос-
віти. Під час самостійної роботи пізнавальний 
процес відбувається на основі досягнення цілей, 
поставлених іншою особою –викладачем; в ході 
ж самоосвітньої діяльності – відповідно до заду-
мів самої особистості. Як тільки мета самостій-
ної роботи перестає бути метою студента, від-
бувається зворотний перехід від самоосвіти до 
самостійної та індивідуальної роботи. Шляхом 
таких взаємопереходів можна підвищити рівень 
готовності особистості до самоосвіти [10].
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Таким чином, самостійна робота виступає як 
основою, так і засобом для реалізації самоосвіти, 
яка регулюється самим суб'єктом, спрямована 
на задоволення його власних пізнавальних по-
треб і здійснюється у рамках освітнього процесу 
вищого навчального закладу та за його межами. 

Формами самоосвіти студентів можуть висту-
пати: поглиблена підготовка до занять, до всіх 
видів контрольних випробувань, підготовка до 
участі у науково-методичних семінарах, круг-
лих столах, конференціях, олімпіадах, тематич-
них вечорах, проходження практик тощо. 

Важливою умовою, що забезпечить ефектив-
ність самоосвіти, є оволодіння студентами зна-
ннями та вміннями, необхідними для реалізації 
основних етапів самоосвітньої діяльності, серед 
яких виділяють: постановку мети (орієнтація 
та визначення мети), планування (проектуван-
ня особистістю конкретних дій, спрямованих на 
вдосконалення знань, умінь, певних якостей че-
рез самоосвіту, а також раціональний розподіл 
часу), організацію (пошук необхідної інформа-
ції й налаштування робочого місця), реалізацію 
(безпосереднє виконання наміченого плану), 
рефлексію (самоконтроль, самооцінка, самоана-
ліз, самокорекція) [12, с. 148–149]. На кожно-
му етапі формуються певні уміння й навички: 
уміння планувати та організовувати самостійну 
пізнавальну діяльність з урахуванням власних 
потреб, уміння раціонально розподіляти час, 
добирати форми, методи і засоби самоосвіти; 
уміння пошуку й обробки необхідної інформа-
ції; уміння, що пов’язані з самооцінкою, само-
аналізом та самокорекцією результатів роботи.

Узагальнення результатів аналізу наукової 
літератури щодо самоосвіти студентів дає під-
ставу для висновку про доцільність інтеграції 
масових відкритих онлайн-курсів в освітній 
процес. 

Процес впровадження онлайн-освіти в тра-
диційну систему освіти відбувається в усьому 
світі, проте, цілі, завдання, умови, технології 
й інструменти реалізації в кожній країні мають 
свої особливості. Важливими передумовами ви-
никнення відкритого онлайн-навчання є ма-
совий попит на освіту протягом усього життя, 
прагнення людей навчатися за індивідуаль-
ними навчальними планами, зростання цін 
на формалізовану освіту, прагнення учасників 
ринку освітніх послуг знайти ефективний ін-
струмент залучення більшої кількості слухачів 
[11]. Таким чином, масові відкриті онлайн-кур-
си є одним із інструментів, який дозволяє людям 
з усього світу ефективно займатися самоосвітою.

Термін масові відкриті онлайн-курси 
(Massive Open Online Course), використаний 
у 2010 р. Дейвом Корм’є (Dave Cormier), скла-
дається з чотирьох окремих понять: Massive 
(масовий) – має на меті велику кількість учас-
ників з усього світу; Open (відкритий) – курс без-
оплатний і будь-хто може приєднатись до нього; 
Online (онлайн) – курс знаходиться у відкрито-
му доступі в мережі інтернет; Course (курс) [6]. 
Отже, масові відкриті онлайн-курси – це форма 
дистанційного, електронного навчання, меха-
нізм масового поширення знань, якісної без-
коштовної освіти, доступний і зручний спосіб 
отримання значущої інформації, вид Інтернет-

комунікації, що забезпечує інтерактивне спіл-
кування в режимі реального часу. 

Велика зацікавленість аудиторії онлайн-
курсами свідчить про актуальну потребу в них. 
Їхнє застосування не може обмежуватися лише 
однією певною дисципліною, рівнем підготовки, 
обраною спеціальністю чи напрямом підготовки 
студента у вищій школі. Як відомо, провідні уні-
верситети світу (Гарвардський, Стенфордський, 
Каліфорнійський, Мюнхенський технічний 
університет, Оксфордський, Кембриджський 
та багато інших) активно розробляють та пропо-
нують нові освітні пропозиції, які надають від-
критий доступ до вивчення більшості дисциплін 
(комп’ютерні науки, математика, бізнес, мисте-
цтво, психологія тощо). 

Прикладом діючих онлайн-курсів в Україні 
є Prometheus – громадський проект, який пра-
цює у форматі масових відкритих онлайн-кур-
сів й змішаного навчання, яке передбачає інте-
грацію онлайн-курсів в університетську освіту. 
Як правило, курси складаються з відео-лекцій 
найкращих викладачів провідних університетів 
України, інтерактивних тестів, списку літерату-
ри для самостійного опрацювання та форуму для 
обговорення питань. Проект Prometheus пропо-
нує цикл курсів за напрямками: підприємництво, 
громадянська освіта, аналіз даних, підготовка до 
ЗНО, підвищення кваліфікації вчителів. По за-
вершенню курсу та успішного виконання всіх за-
вдань слухач отримує сертифікат [8].

Таким чином, онлайн-курси дозволяють 
людям з усього світу ознайомитися і зрозуміти 
специфіку та особливості спеціальності, отри-
мати доступ до професійних знань, підвищити 
кваліфікацію тощо. Основними перевагами ма-
сових відкритих онлайн-курсів є: доступність, 
безкоштовність, залучення кращих викладачів 
із провідних університетів, наявність елемен-
тів традиційної освіти (розклад, терміни, екза-
мени), наявність чисельних каналів зворотного 
зв’язку між усіма суб’єктами навчального про-
цесу, використання комплексу спеціально скон-
струйованого дидактичного матеріалу (лекції, 
конспекти, тести), виконання викладачем фак-
тичних функцій тьютора [6], відсутність фізич-
ної наявності в аудиторії, висока мотивованість 
студентства до самоосвітньої діяльності.

Висновки з дослідження та перспективи. 
Аналіз наукової літератури і досвід практичної 
підготовки фахівців дають підстави для висно-
вку, що самоосвіта є базовою невід’ємною скла-
довою якісної професійної підготовки фахівців 
упродовж навчання у вищому навчальному за-
кладі. Ефективність та результативність само-
освіти студентів залежить від їхньої готовності, 
мотивів і потреб в систематичному збагаченні 
професійними знаннями, наявності та актив-
ного використання онлайн-курсів, навчальних 
програм широкого та вузького професійного 
спрямування для самостійної роботи.

На нашу думку, проблема самоосвіти студен-
тів потребує додаткових емпіричних досліджень, 
огляду більш детальної наявної практично-по-
шукової роботи щодо даного виду діяльності, 
організації практико-консультативних груп 
в університетській спільноті та у процесі співро-
бітництва на міжуніверситетському рівні.
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