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Самостійна робота студента – це одна з форм навчально-пізнавальної 

активності, діяльності студента, цілями якої виступають: засвоєння студентами 

змісту освіти (знання, навички, уміння, досвід діяльності, прийоми, алгоритми і 

т.ін.); формування рис самостійності і як результату навичок самоосвіти  [3]. 

Навчання створює базу для самоосвіти, самоосвіта, в свою чергу, створює умови 

для формування потреби в нових знаннях, задаючи нову мету для навчання. 

Самостійна робота в процесі навчання складає перехідну ланку між навчанням і 

самоосвітою. Таким чином, через ланки навчання, самостійну роботу, самоосвіту 

– створюється освітнє середовище неперервної освіти майбутнього психолога, 

необхідної йому в сучасному суспільстві, базованому на знаннях, впродовж 

всього його життя  

На глибоке переконання С. Гончаренка, «самоосвіта – це освіта, яка 

набувається у процесі самостійної роботи без проходження систематичного 

курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. Самоосвіта є невід’ємною 

частиною систематичного навчання в стаціонарних закладах, сприяє 
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поглибленню, розширенню і більш міцному засвоєнню знань. Основним засобом 

самоосвіти є самостійне вивчення літератури. Джерелами самоосвіти служать 

також засоби масової інформації» [1].  

Особливо актуальною проблема самоосвіти сучасної людини стала в умовах 

інформаційного суспільства, де вкрай важливими є доступ до інформації та вміння 

працювати з нею. Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 

дає змогу майбутньому психологу значно покращити ефективність самостійної 

роботи. Ефективність використання засобів дистанційного навчання для 

організації самостійної роботи майбутнього психолога можлива за умови розробки 

і впровадження в навчальний процес вищих закладів освіти (ВЗО) дистанційних 

курсів, розрахованих на доповнення діючих програм дисциплін психологічного 

циклу та для дистанційної підтримки діяльності студентів під час проведення 

психолого-педагогічної практики на основі розроблених теоретичних положень з 

навчальних дисциплін. Переваги організації самостійної роботи в умовах 

дистанційного навчання: кращий контроль за самостійною роботою; забезпечення 

ефективного зворотного зв’язку; більш активна взаємодія між студентом і 

викладачем; наявність регулярних консультацій, тестувань. Головним в умовах 

дистанційного навчання є індивідуальний підхід до кожного студента – 

майбутнього психолога (здійснення викладачем розробки завдань відповідно до 

індивідуальних потреб кожного студента; забезпечення колективної форми 

самостійної роботи, під час якої можливо створення групи взаємної підтримки; 

студент має у своєму особистому розпорядженні всі необхідні матеріали для 

навчання (лекції, підручники, навчально-методичні посібники, ресурси Інтернет, 

консультації спеціалістів). Таким чином, студент-психолог має можливість 

ефективно займатись самоосвітою, активно спираючись на «особисту наукову 

базу», надану йому у процесі дистанційного навчання. Створення курсу 

дистанційного навчання вимагає творчої активності і від викладачів, допитливість 
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студентів заставляє їх бути в тонусі, у будь-який час надавати відповіді на 

поставлені питання, а студентам створює всі умови для отримання кваліфікованих, 

вичерпних знань, спонукає їх до самоосвіти і реалізації отриманих знань і 

розкриття своїх потенційних можливостей у майбутній професійній діяльності, 

підвищення фахової компетентності. Адже для успішної людини, яка займається 

своєю самоосвітою, характерні «високий рівень професійних знань і умінь; 

наявність інтересу до діяльності, додання їй особистісного сенсу; наявність 

професійно значущих якостей; творчі здібності; здібність до самовиховання і 

самовдосконалення; щире бажання самореалізації; високо розвинені уміння 

рефлексій» [2].  
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