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САМООСВІТА В СТІНАХ ТДАТУ 

 

Каравай Д.Ю. 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

 

Поняття самоосвіти. Визначення поняття «самоосвіта студентів» передбачає розгляд 

сутності самоосвіти взагалі. Великі соціальні зміни, що відбуваються в житті нашого 

суспільства, змушують по-новому поглянути на роль і значення самоосвіти, на його 

розуміння, мета, зміст, джерела. 

У довідковій літературі під самоосвітою розуміється освіту, що купується поза 

навчальними закладами, шляхом самостійної роботи. Таке трактування самоосвіти можна 

визнати вірною для 20-х-30-х рр. минулого століття, коли воно в значній мірі замінювало 

освіту в силу недостатньо розвиненою системи навчальних закладів. У сучасних умовах це 

визначення не тільки застаріло, але і невірно по суті. 

Найчастіше під самоосвітою розуміють систематичну і добровільну пізнавальну 

діяльність, спрямовану на вдосконалення своєї освіти. Таке визначення відображає основні 

риси самоосвіти: його добровільний характер, систематичність. Разом з тим автор вважає 

його неповним. У процесі самоосвіти вдосконалюється не тільки освіту, а й відбувається 

виховання особистості, так як процес самоосвіти неможливий без самовиховання, розвитку 

інтелектуальних якостей особистості, формування здатності до самостійного набуття знань - 

вміння вчитися. 

Самоосвіта - це систематична і добровільна пізнавальна діяльність, заснована на 

внутрішній потребі пізнання і реалізована в процесі цілеспрямованої самостійної роботи з 

метою поглиблення і розширення знань, всебічного розвитку, перш за все розвитку 

інтелектуальних якостей особистості, формування наукового світогляду. 

Система освіти в нашій країні складається з етапів дошкільного виховання, шкільного 

та післяшкільного освіти. Кожен етап сучасної системи безперервної освіти готує 

особистість до самоосвіти і має свої цілі, зміст, вимагає різних умінь. Процес самоосвіти 

розвивається від більш простий пізнавальної діяльності до більш складної. 

Самоосвіта студентів - складова частина всієї системи безперервної освіти - в сучасних 

умовах набуває особливої актуальності. Сьогоднішнє студентство - це майбутні інженери, 

організатори виробництва, підприємці нової генерації, діячі науки і культури. Це ті, хто 

завтра буде стояти біля керма політики і економіки країни. 

У студентів, які перебувають на репродуктивної стадії розвитку самоосвіти, процес 

пізнання знаходиться на рівні відбивної сприйняття і йде шляхом кількаразового повторення 

готової або майже готової інформації. Студенти прагнуть запам'ятати досліджуваний 

матеріал. В результаті такого «пізнання» відбувається напруга пам'яті при слабкій роботі 

мислення. Студент тільки фіксує отримані дані, але не розмірковує над ними, не аналізує їх. 
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