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ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Сучасний ринок праці висуває підвищені вимоги не тільки до фахової 

підготовки, але й до рівня особистісного розвитку молодих фахівців. Тому 

університети намагаються приділяти увагу не лише професійному становленню 

своїх студентів, а й сприяти їх культурному, естетичному вихованню, 

організовувати дозвілля молоді. 

У зв‘язку з цим все більшої популярності набуває термін «позааудиторна 

робота». Інколи під нею розуміють всього лише самостійну підготовку 

студентів до занять [1, 2] або виховну роботу куратора, але насправді це 

поняття набагато ширше. Отже, що таке позааудиторна робота? 

Під позааудиторною роботою розуміють будь-яку діяльність, яка сприяє 

навчанню поза межами класу і яка безпосередньо не пов‘язана з навчальною 

програмою. [3, 4] Так, наприклад, виробничу практику не слід відносити до 

позааудиторної роботи, оскільки вона є складовою навчального процесу. В той 

же час, наукові товариства, різні групи за інтересами, клуби, братства, подорожі 

можна вважати позааудиторною роботою, якщо ця діяльність не передбачена 

програмою курсу.  

Позааудиторна діяльність відкриває великі можливості для самореалізації. 

Вона передбачає досить великий ступінь свободи, завдяки чому здійснюється 

більш тісне міжособистісне неформальне спілкування студентів, викладачів, 

адміністрації ВНЗ, відбувається культурне і духовне збагачення особистості, 

розвиток і поглиблення смаків тощо.  

Загалом позааудиторну роботу можна поділити на професійно та соціально 

спрямовану. До першої категорії відносяться участь у наукових гуртках, 

студентському науковому товаристві, дослідницьких проектах, олімпіадах, 

конференціях. Така діяльність носить фаховий характер, об‘єднує студентів 

подібних спеціальностей, проходить під керівництвом або наглядом викладача-

куратора та вимагає від студентів чималих зусиль, послідовності, 



цілеспрямованості та вмотивованості. Позааудиторна робота другої категорії 

носить більш загальний, виховний характер і може поєднувати студентів різних 

спеціальностей. До неї відносяться, наприклад, спортивні секції, театральні та 

танцювальні групи,  екскурсії, відвідування виставок та музеїв тощо. 

Для багатьох позааудиторна робота може починатися просто як хобі, але 

згодом стати основою майбутньої кар’єри. У будь-якому випадку навички 

командної роботи, вміння знаходити спільну мову із оточуючими, задатки 

лідера будуть корисними у будь-якій галузі. Також участь у позааудиторній 

роботі значно знижує ризик алко- та наркозалежності, вчить відповідальності, 

дає почуття самоповаги. [5] 

За кордоном більш популярною є позааудиторна робота другого типу. Часто 

студенти самі організовують гуртки або братства та керують ними. Ця традиція 

походить ще зі школи, де учні активно працюють на шкільній радіостанції або 

у газеті. При цьому високий рівень вмотивованості забезпечується розумінням 

того, наскільки важлива така діяльність для вступу до університету та при 

влаштуванні на роботу [6]. Волонтерській роботі, соціально-корисній та іншій 

діяльності  відводиться почесне місце в резюме або анкеті абітурієнта. Деякі 

учні займаються позааудиторною діяльністю виключно заради можливості 

вступити до престижного ВНЗ. До того ж, участь у певних гуртках (зазвичай, 

спортивних секціях та групах підтримки) додає популярності серед однолітків. 

Хоча слід зазначити, що учасників наукових гуртків або активних борців та 

прихильників екологічних, соціальних чи інших ідей і проектів нерідко 

вважають диваками і занудами. 

Для українських ВНЗ вже стали традиційними такі заходи, як  «Посвята у 

студенти», «День Факультету», «День Відкритих Дверей», змагання команд 

КВК, конкурси «Красуня університету» та «Джентльмен університету», збори-

походи «Козацькими шляхами», ярмарки «Освіта та кар‘єра», фестивалі 

студентської творчості, спортивні змагання та багато інших.  

Київський Лінгвістичний Інститут з особливою урочистістю влаштовує 

заходи до Дня працівників освіти України, Міжнародного дня студента, 



Міжнародного дня рідної мови. Однією з позааудиторних форм навчання та 

виховання, які пропонує своїм студентам МАУП, є участь у Дискусійному 

клубі, що дає можливість молодим людям безпосередньо поспілкуватися із 

видатними політиками, відомими громадськими діячами, науковцями, 

спортсменами, представниками культури і мистецтва. Від закордонних 

університетів, у яких зв‘язок із вихованцями є особливо міцним, до нас 

прийшла традиція влаштовувати «Зустрічі із Випускниками», яку широко 

застосовують, наприклад, Дніпропетровські університети. 

Такі форми роботи покликані виховувати новий тип сучасної молодої 

людини, патріотично налаштованої,  вихованої, цілеспрямованої і спроможної 

вільно обирати життєвий шлях,  фізично активної і спортивно підготовленої. 

Закордонні ВНЗ мають в своїй структурі розвинену систему радників і 

консультантів з різних академічних питань. У таких консультаційних Центрах  

студенти можуть отримати інформацію щодо різноманітних форм 

позааудиторної роботи, пораду щодо вибору підходящої діяльності.  Так, 

наприклад, майбутнім політикам чи юристам можуть запропонувати 

Дискусійний Клуб, Заняття з ораторської майстерності або, навіть, Театральний 

гурток, що допоможе розвинути комунікативні навички.  

Академічні консультанти часто радять студентам урізноманітнити свою 

позааудиторну діяльність, що сприятиме їх всебічному розвитку як особистості 

[7]. Обираючи гурток, слід думати не лише про вид діяльності, але і про свою 

роль у житті чи посаду, яку вони хотіли б посісти в майбутньому. Студенти 

мають об’єктивно оцінити свої сили, якості, які вони можуть запропонувати 

товариству, кількість часу, яку зможуть приділяти роботі тощо.  

В той же час, всупереч відомому висловлюванню, в позааудиторній роботі 

головне не участь, а перемога. Краще займати провідну посаду в одному-двох 

гуртках, ніж бути зареєстрованим у десяти, оскільки роботодавці, скоріш за все, 

будуть шукати людей із якостями лідера, відданих своїй справі, відповідальних 

і зібраних [8]. Отже, студентам потрібно думати не лише про те, як проявити 

свої таланти, але і як здобути важливі “дорослі” якості,  



Багато студентів звертаються за консультаціями стосовно ефективного 

планування свого часу, оскільки вони часто захоплюються декількома видами 

роботи одночасно і менше уваги приділяють навчанню. У деяких шкільних 

колективах існують обмеження щодо вступу, якщо середній бал учасника 

нижче визначеного рівня. Але оскільки студентські братства та гуртки є більш 

автономними, студентам, зазвичай, не можуть заборонити брати в них участь, 

навіть при низьких академічних оцінках. Консультанти можуть лише застерегти 

їх від перенавантаження.  

На нашу думку, певні обмеження можуть бути доцільними, особливо, у 

позааудиторній роботі першого типу – професійно спрямованій. Участь у ній 

має бути чимось на зразок бонусу чи визнання для найбільш успішних 

студентів. До того ж, найбільш активним учасникам можна зараховувати 

позааудиторну роботу як літню практику. Деякі закордонні ВНЗ, такі як 

Дублінський університет [9] розпочали нагороджувати студентів за 

позааудиторну роботу певною кількістю кредитів. 

З іншого боку, не всі студенти прагнуть розвивати свої здібності та діють 

лише в межах вимог навчальної програми. Учбова діяльність сприймається 

ними лише як обов‘язкова, а не як цікава та особистісно-значуща. Як результат, 

вони втрачають шанс максимально розкрити свій творчий та науковий 

потенціал. У зв‘язку з цим постає питання про створення умов, за яких 

виявлення та розвиток своїх можливостей стали би для студентів природньою 

потребою, що в цілому сприяло б їх особистісній самореалізації. 

Щоб сформувати позитивне ставлення студентів до позааудиторної роботи 

професійного спрямування, слід на кожному її етапі роз‘яснювати цілі роботи, 

контролювати розуміння і сприйняття цих цілей студентами, поступово 

формувати у них вміння самостійно обирати мету і ставити перед собою 

завдання для її досягнення. Важливо постійно заохочувати і виділяти кращих 

студентів, формуючи у студентській групі дух змагання та здорового 

суперництва. 



Найефективнішою, на наш погляд, є наскрізна система організації  

позааудиторної роботи, яка розпочинається з виконання простих (загальних) 

завдань на молодших курсах, продовжується у вигляді все більш складних 

етапів професійно спрямованої діяльності, а на випускних курсах може перейти 

в роботу у студентських підприємствах як школі працевлаштування. 

На першому етапі доцільно практикувати проведення соціально-

психологічних тренінгів, як то тренінг спілкування, тренінг впевненості у собі, 

тренінг роботи у команді та ін. Крім того, корисними можуть бути семінари, 

присвячені пізнавальним і цікавим темам для підвищення рівня культури 

студентів. Наприклад, для студентів спеціальності «Переклад» тематика 

семінарів може бути пов‘язана з культурою та традиціями різних країн, 

правилами етикету тощо.     

На другому етапі студенти безпосередньо знайомляться зі своєю 

майбутньою професією, дізнаються про її нюанси та особливості, про які не 

розповідають на лекціях та не пишуть у підручниках. Крім того, вони можуть 

обрати для себе більш вузьку спеціалізацію в рамках своєї спеціальності. 

Наприклад, студенти спеціальності «Видавнича справа» можуть спробувати 

писати статті для студентських газет або допомагати у редагуванні видань на 

замовлення університету. Студентам спеціальності «Переклад» практична 

діяльність допоможе визначитися яким видом перекладу вони хочуть займатися 

- усним чи письмовим. Студенти-юристи можуть обрати галузь юриспруденції 

для консультування в межах «Юридичної клініки».  

Позааудиторна робота може відрізнятися не тільки за спрямуванням, але й за 

рівнем самостійності студентів і відбуватися з чи без втручання викладача-

куратора. Для підвищення ефективності позааудиторної роботи студенти 

можуть отримувати індивідуальні завдання відповідно до своїх інтересів, своєї 

спрямованості, рівня знань та здібностей або, навпаки, працювати невеликими 

групами, підтримуючи та перевіряючи один одного.  

У деяких студентських структурах можна створити своєрідне правління або 

ієрархічну структуру менеджменту. Студенти можуть призначатись на посади 



відповідно до своєї академічної успішності, здібностей та рис характеру або 

обиратися голосуванням. За бажанням учасники можуть мінятися місцями 

(ролями) кожного семестру. Самостійно керуючи секцією або гуртком, 

студенти вчаться спілкуватися на професійному рівні, правильно 

розпоряджатися виробничим та приватним часом, набувають навичок 

управління. В них з‘являється впевненість у власних силах, значно 

підвищується самооцінка. Так, наприклад, у Коледжі м.Колорадо, група 

студентів є відповідальною за музичне забезпечення університетського 

містечка. Студенти самостійно складають і розпоряджаються бюджетом, 

укладають контракти, планують, рекламують і організовують заходи. Як 

результат участі у цій діяльності, вони здобувають широкий спектр умінь та 

навичок, які додадуть їм конкурентоспроможності на ринку праці [10].  

В залежності від особливостей діяльності гуртка, учасники мають визначати 

про графік його роботи. Студентська юридична клініка, наприклад, повинна 

мати певні приймальні години, видавництво – план і строки виконання 

проектів, Дискусійний Клуб – визначені дні зустрічей. 

Одними з найсерйозніших проблем, з якими стикаються організатори 

позааудиторної роботи, є недостатність ресурсів та фінансування. Деякі види 

позааудиторної роботи потребують приміщень визначеного типу (спортзали, 

театральні зали, арт-студії), фахового обладнання (комп’ютери, друкарське 

обладнання,  музичні інструменти) чи транспорту (поїздки, екскурсії). Для 

проведення літніх таборів та зборів-походів потрібні не тільки кошти, але й 

неабиякі організаторські ресурси. Така діяльність має бути заздалегідь 

включена до бюджету університету і розглядатися як невід‘ємна частина його 

діяльності. 

Більшість досліджень показує, що учні, які беруть участь у позааудиторній 

роботі школи, мають кращу академічну успішність [11]. Важко сказати, чи це 

позааудиторна робота допомагає розкрити їх потенціал, чи просто учасники цієї 

діяльності загалом є більш активними та здібними. Можливо, має місце і те, і 

інше. Але для менш здібних учнів позааудиторна діяльність також має велике 



значення [5]. Якщо через посередню успішність у них занижена самооцінка, 

досягнення у спорті або театральному гуртку можуть її значно покращити. 

Підлітки, які беруть участь у соціальних та благодійних проектах, бачать 

результати своєї роботи, що допомагає їм відчути свою корисність та 

важливість. 

Таким чином, можна зробити висновок, що навички і досвід, набуті 

студентами завдяки позааудиторній роботі, приносять їм додаткові переваги 

перед конкурентами при працевлаштуванні. Така діяльність формує необхідні 

якості – вміння працювати у команді, обов‘язковість, відповідальність, 

лідерські навички - саме те, що цінують роботодавці. Крім того, роботодавці 

радше оберуть претендента із досить широким колом інтересів, який відкритий 

новим можливостям і прагне особистісного росту. 
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АНОТАЦІЯ  

Розглянуто види позааудиторної діяльності та їх вплив на формування 

особистості молодих фахівців. Проаналізовано досвід такої роботи у 

закордонних та вітчизняних університетах. Показано, що навички, здобуті у 

процесі професійно-спрямованої позааудиторної роботи, дають перевагу при 

працевлаштуванні. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены виды внеаудиторной деятельности и их влияние на формирование 

личности молодых специалистов. Проанализирован опыт такой работы в 

зарубежных и отечественных университетах. Показано, что навыки, 

приобретенные в процессе профессионально-направленной внеаудиторной 

работы, дают преимущество при трудоустройстве. 

 

SUMMARY 

The article reviews types of extracurricular activities and their influence on formation 

of young specialists’ personality. Foreign and national universities’ experience in this 

field is analysed. The article shows that skills gained in the process of professionally 

oriented extracurricular activities provide a significant advantage in the interview 

process. 

 

Ключові слова: позааудиторна діяльність, професійне спрямування, 

працевлаштування. 

Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, профессиональная 

направленность, трудоустройство. 
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