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Анотація 

Роботу присвячено проблемі удосконалення системи вищої освіти. Акцент 

зроблено на необхідність проведення змін в системі самостійної роботи студентів. 

Визначено чинники покращення якості самостійної роботи студентів. Доведено, що 

потрібно поєднання зусиль професорсько-викладацького складу, студентів та 

відповідної інституції. Зроблено оцінку впливу шкільної освіти на здатність студентів 

до самостійної роботи. Запропоновано шляхи удосконалення процесу, форм і методів 

проведення самостійної роботи на засадах компетентісного підходу. 

 

Annotation 

The work deals with the problem improvement of higher education. The emphasis is on 

need for changes in the students' self-work. Factors improving the quality of students' self-

work defined. Proved that need to combine the efforts of the faculty, students and relevant 

institutions. Evaluation the impact of schooling on students' ability to self-work done. The 

ways of improving the process, forms and methods of self-work on the basis of competence 

approach proposed. 
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Вступ 

 

Сучасна концепція змін в системі освіти передбачає перетворення не лише у змісті, 

а й у формі освітнього процесу, що ґрунтується на інтересах особистості та адекватні 

сучасним тенденціям розвитку суспільства. Реформування системи освіти спрямоване 

на формування у студентів здатності розв’язувати складні завдання та вирішувати 

проблеми у сфері економіки. 

Водночас, значна кількість вищих навчальних закладів на тлі скорочення кількості 

абітурієнтів суттєво впливає на вимоги, які висунуті на ринку освітніх послуг.  

Проблема підвищення якості освітніх послуг особливо притаманна галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки». Зокрема велика кількість економістів, яких 

підготували навчальні закладі, є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці. 

Водночас має місце дефіцит кваліфікованих фахівців, здатних до аналітичної 

діяльності. Акцент у підготовці економістів має бути зміщений зі знання навчального 

матеріалу, вміння формулювати конкретні положення предмета на здатність 

аналізувати конкретні економічні ситуації у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин і приймати обґрунтовані рішення та втілювати їх у життя. 
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Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те, що питання забезпечення 

сучасного рівня підготовки фахівців у вищій школі, їх здатності до плідної професійної 

діяльності, творчого мислення та неординарних рішень завжди були актуальними. Так, 

проблема організації самостійної роботи студентів знайшла своє висвітлення в працях 

багатьох А. Алексюка, С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Безпалька, 

П. Підкасистого, психологів: А. Петровського, О. Леонтьєва, К. Платонова, 

С. Рубінштейна. 

Дослідження основних аспектів і напрямів підвищення якості освіти знайшли своє 

втілення в роботах А. Вербицького, Б. Гершунського. Дидактичні особливості 

організації самостійної роботи визначено в працях В. Козакова [7], С. Літвінчук, 

В. Бондар [3]. Питання удосконалення самостійної роботи студентів вишів відображено 

в роботах Т. Гусак, Л. Журавської [5], О. Малінко, С. Скуратівської, П. Підкасистого та 

ін.  

А втім, проблеми пошуку сучасних форм проведення самостійної роботи, зокрема 

на засадах компетентнісного підходу, відповідних засобів контролю за результатами 

самостійної роботи, формування мотивації студентів до навчальної діяльності 

залишаються не повністю опрацьованими. 

У контексті вищесказаного сформована мета роботи, яка полягає у визначенні 

основних шляхів удосконалення процесу, форм і методів проведення самостійної 

роботи у вишах на засадах, закладених в проекті TUNING [10]. Його впровадження 

дозволяє встановити взаємозв’язок між результатами навчання та компетенціями. 

Водночас мають бути визначені задачі, обов’язки та функції учасників освітнього 

процесу.  

 

1. Система забезпечення якості вищої освіти 

 

Вищі навчальні заклади мають кардинально переглянути систему підготовки та 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти. 

Акцентуючи увагу на формування компетентностей випускника, маємо наповнити 

загальні положення та систему внутрішнього забезпечення якості, яка передбачає 

здійснення таких процедур і заходів [2]: 

– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

– забезпечення наявності необхідних для організації освітнього процесу ресурсів, 

зокрема в частині самостійної роботи студентів; 

– здійснення моніторингу та удосконалення освітніх програм; 

– оцінювання здобувачів вищої освіти; 

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 

та кваліфікації; 

– забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої 

освіти конкретними практичними рішеннями. 

Реформування системи освіти вимагає створення нової освітньої парадигми. В її 

основу мають бути покладені сучасні пріоритети, зокрема, компетентність, ерудиція, 

аналітичні здібності, креативність, здатність до самостійного пошуку та освоєння 

знань, критичного переосмислення й аналітичних побудов. У майбутнього фахівця має 

бути сформована потреба до самонавчання. Ця вимога є необхідною умовою реалізації 
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особистого потенціалу, власних професійних амбіцій щодо місця у суспільстві та 

використання можливостей міжособистої плідної співпраці. 

 

 

 

2. Самостійна робота студентів, як складова професійної підготовки 

 

Маємо ствердити, що однією з задач професійної підготовки повинно бути набуття 

здатності розвиватися та навчатися самостійно на базі фундаментальної підготовки, яка 

передбачає знання:  

– законів пізнання та розвитку світу; 

– закономірностей функціонування суспільних та економічних систем, сучасної 

світової та національної економіки та її структури; 

– теоретичних основи організації та управління складними соціально-

економічними системами на макро-, мезо- та мікро- рівнях; 

– теоретичного підґрунтя щодо прийняття рішень.  

Створення нової ідеології підготовки фахівців, які б відповідали викликам 

сучасного світу, вимагає нових підходів до організації процесу освіти, зокрема в 

контексті самостійної складової. Зазначимо, що акцент на самостійну роботу 

передбачає нові підходи до її здійснення. Таким чином, перед викладачами постає 

завдання системної організації самостійної роботи в частині стимулювання 

професійного зростання студентів, формування їх активності, вміння вирішувати 

проблеми в реальних умовах сучасного світу, застосовуючи знання конкретних 

дисциплін. 

Підготовка конкурентоздатних фахівців майбутнього, які вміють знаходити творчі 

рішення нестандартних виробничих, комунікаційних, інформаційних завдань, 

забезпечується завдяки взаємодії аудиторної та самостійної роботи.  

Самостійна робота студентів – це системно організований процес з набуття 

студентами знань та навичок відповідно до компетентнісної моделі під керівництвом 

професорсько-викладацького складу, але без його посередньої участі. Ефективне 

здійснення цієї частини навчального процесу потребує від викладачів нових підходів. 

Це передбачає: 

– готовність до постійної самокорекції своєї діяльності; 

– бажання поглиблювати та розширяти свої професійні знання; 

– формування в студентах інтересу до навчання та пізнавальних здібностей; 

– стимулювання механізми саморозвитку та самоконтролю у студентів; 

– здатність та прагнення забезпечити ефективну самостійну роботу методичними 

матеріалами, адаптованими до організації та активізації цієї роботи. 

У сучасних освітніх програмах особлива увага приділяється самостійній роботі, на 

яку відведено 50 відсотків часу для бакалаврів та 80% для магістрів.  

Саме через роботу не з групами взагалі, а з особистостями, їх індивідуальними 

характеристиками та здібностями, мають бути створені психолого-дидактичні умови 

для розвитку мислення, набуття знань та прийняття раціональних та оптимальних 

рішень, здатностей до аналізу, систематизації, прогнозування. 

 

3. Формування пізнавальної активності 

 

Водночас нові вимоги сучасність ставить і перед студентами, які мають бути 

вмотивовані щодо самостійної роботи та мати здатність та навички регулярно її 

здійснювати. Потрібно звернути увагу на те, що сучасна шкільна освіта ще не формує у 
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більшості школярів пізнавальної активності, здатності до самостійного опрацювання 

матеріалу та формування власної думки щодо поставлених питань. У цілому серед 

школярів панує формально-пасивний підхід до виконання окремих завдань, що 

виключає творчі або неординарні підходи. Тому потрібно ще в школі змінювати 

підходи не тільки в частині відношення до навчання, але й формувати розуміння та 

усвідомлення того, що саме самостійне опанування матеріалу дає змогу розвинути 

особистість та підготуватися до набуття освіти у вищих навчальних закладах.  

Таким чином, важко переоцінити роль шкільної освіти в частині підготовки таких 

майбутніх студентів, що не тільки здатні до самостійної переробки великих обсягів 

інформації, але й підготовлені до опанування необхідних здатностей відповідно до 

певної компетентностної моделі. 

 

4. Особливості здійснення самостійної роботи 

 

Самостійна робота студентів є синтезом двох видів діяльності: 

- аудиторна самостійна робота студента під керівництвом викладача, яка формує 

навички здійснення певної роботи самостійно; 

- власне самостійна робота студента. 

Перший вид діяльності, який вимагає наявності методичного забезпечення та 

направляючих впливів викладача, створює вектор орієнтирів для студента, є найбільш 

важливим та формує підґрунтя для успішного виконання власне самостійної роботи, 

починаючи з навчального матеріалу і закінчуючи науковою літературою. 

Організація ефективного здійснення самостійної роботи має базуватися на засадах 

комплексності, поєднання аудиторної та неаудиторної роботи, творчої та науково-

дослідної роботи, різних форм контролю над процесом виконання та підсумковим 

результатом. Професорсько-викладацький склад повинен: 

– мотивувати студентів до виконання завдання; 

– забезпечити поєднання творчих, пошукових, відтворюючих процесів; 

– чітко формулювати задачі; 

– розробити спільно зі студентами алгоритми розв’язання; 

– визначити форми звітності та представлення результатів, обсяг роботи та терміни 

її виконання. 

Звертаємо увагу, що для того щоб студент зміг виконати творчу роботу, яка 

потребує аналізу проблемної ситуації, систематизації знань, пошукової роботи з вибору 

методів її розв’язання, розробки алгоритмів та пошуку рішення із застосуванням 

комп’ютерних технологій, попередньо необхідно виконати низку відтворюючих 

завдань за зразком для закріплення знань, формування вмінь та навичок. 

Виходячи з того, що у студентів, особливо молодших курсів, майже не сформовані 

навички до самостійної роботи, необхідно розпочинати з самостійної роботи на 

аудиторних заняттях. І якщо на лекційних заняттях, на які вони приходять не 

опрацювавши матеріали попередньо, вона зводиться до експрес-контролю засвоєння 

знань, то на практичних та лабораторних роботах слід зробити розподіл на обов’язкову 

та творчу частину, збільшити час та інтенсивність індивідуальної роботи викладача з 

більш підготовленими студентами, готуючи їх до розв’язання нестандартних задач 

через додаткові питання та створення нестандартних навчально-проблемних ситуацій. 

На нашу думку, система здійснення самостійної роботи студентів передбачає 

уточнення рівня реалізації, форм, складу учасників, технології та умов забезпечення 

успішності (рис.1). 



 
 

186 

 
Рис.1. Складові системи самостійної роботи студентів 

 

Сучасні студенти вже давно усвідомили, що потрібно мати не тільки диплом про 

освіту, але й бути освіченими та підготовленими до майбутньої роботи. Тепер важливо, 

щоб студенти усвідомили, що тільки наполеглива самостійна робота може забезпечити 

такий рівень підготовки, який дасть можливість свідомо та соціально активно діяти, 

приймати обґрунтовані рішення в рамках певної предметної області та професійної 

діяльності. 

 

Висновки 

 

Таким чином, до основних шляхів реформування системи освіти слід віднести: 

створення нової освітньої парадигми на засадах компетентностної моделі, що у свою 

чергу вимагає удосконалення процесу проведення самостійної роботи у вишах; 

формування пізнавальної активності на всіх взаємопов’язаних рівнях освіти та етапах 

підготовки майбутніх фахівців; моніторинг складових системи самостійної роботи; 

мотивування викладацького складу та студентів; створення навчально-методичного 

забезпечення відповідно до нових умов. 
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