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МОЖЛИВОСТІ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЩОДО ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

Сучасна вища освіта має бути спрямована не тільки на якісну профе-
сійну підготовку, а й на всебічний розвиток особистості кожного студен-
та, тому створення умов для розвитку й самореалізації студентів протя-
гом навчання у вищому навчальному закладі наразі набуло особливої ак-
туальності.  

Самореалізацію в психології (А. Адлер, А. Маслоу, Е. Фром) визна-
чають як базову потребу особистості. Особистісна самореалізація 
пов’язана насамперед із пошуком свого власного Я, пізнанням власних 
потреб, прагнень, можливостей, здібностей, талантів та їх розвитком і 
втіленням у життя для отримання позитивного й корисного результату 
для себе або для суспільства в цілому. 

Діяльність студента протягом навчання у ВНЗ має бути як аудитор-

ною, так і позааудиторною. На основі аналізу сучасної науково-

педагогічної літератури ми дійшли висновку про існування двох основ-

них підходів до розгляду позааудиторної діяльності: як до складової ви-

ховної роботи і як до складника навчально-виховного процесу. Як і 

М. Донченко, О. Максимець, Л. Петриченко, Л. Смеречак, ми розглядає-

мо позааудиторну діяльність у вищому навчальному закладі як необхід-

ний складник цілісного навчально-виховного процесу, оскільки вона по-

єднує різноманітні заходи як навчального, так і виховного характеру. По-

зааудиторна діяльність – система взаємопов’язаної діяльності суб’єктів 

освітнього процесу, що є невід’ємним складником професійної підготов-

ки та здійснюється поза розкладом навчальних занять з метою створення 

умов для особистісного розвитку студентів і їх самореалізації. Структура 

позааудиторної діяльності студентів, на наш погляд, є такою: 

а) самостійна навчальна робота студентів (підготовка до аудиторних за-

нять, виконання завдань для самостійної роботи з навчальних дисциплін, 
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виконання індивідуальних завдань, пов’язаних з науково-дослідною й ку-

льтурно-розважальною діяльністю студентів); б) навчальна-дослідна та 

науково-дослідна робота (участь студентів у різних наукових 

об’єднаннях і гуртках, конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо); 

в) культурно-розважальна діяльність (участь студентів у різноманітних 

виховних заходах ВНЗ та об’єднаннях різного типу і напряму, конкурсах, 

змаганнях тощо); г) студентське самоврядування (самостійне розв’язання 

проблем життєдіяльності студентської групи, колективу гуртожитку). За 

кількістю учасників виокремлюємо такі форми позааудиторної роботи: 

індивідуальні, групові й масові. Студенти можуть добровільно вибирати 

різні види позааудиторних занять. Завдання викладача ВНЗ – допомогти, 

інформувати, спрямовувати студентів до тих чи інших видів або форм 

позааудиторної діяльності. 

Позааудиторна діяльність надає студентам можливості саморозвитку 

й самореалізації, поглиблює уявлення про себе як про особистість і про-

фесіонала, тому що передбачає добровільний вибір студентом певного 

виду такої діяльності, який ґрунтується на особистісно значущих моти-

вах, його активності, ініціативності, зростанні самостійності та творчості, 

відповідальності, рефлексивній діяльності, інтерактивній взаємодії ви-

кладача й студента. Система заходів для реалізації цих можливостей пот-

ребує подальших досліджень. 

 
Степанова  .В. 
НТУ «ХПІ» 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ 

Компетенція в спілкуванні припускає розвиток адекватної орієнтації 
людини в самій собі (власному психологічному потенціалі), потенціалі 
партнера, у ситуації й завданні. Тому формування комунікативної компе-
тенції людини є актуальною проблемою психології, розв’язання якої має 
важливе значення як для кожного з нас, так і для суспільства в цілому. 


