
 
 

204 

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИЙ ШКОЛІ 

 

THE INNOVATION PEDAGOGICAL APPROACH TO THE PROCESS OF  

THE HIGH SCHOOL STUDENT” SELF-STUDY WORK ORGANIZATION 

 

Ірина Семенишина  

Irina Semenishena 

 

Анотація 

В статті проаналізовано сучасні педагогічні підходи до організації самостійної 

роботи студентів у вищий школі, її роль у підвищенні мотивації навчання, даються 

рекомендації щодо активізації самостійної роботи. Дослідження цього процесу 

дозволить визначити основні дидактичні умови підвищення ефективності професійної 

підготовки майбутніх фахівців. 

 

Annotation 

The author analyses the innovation pedagogical approach to the process of the high 

school students’ self-study work organization. The role of self-study work in increasing 

learning motivation is considered. The recommendation how to activate the self-study work is 

given. The investigation of this process made possible determining basic didactic conditions 

of the professional training of future specialists. 
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Вступ 

 

Сучасні політичні та суспільно-економічні умови потребують від майбутніх 

спеціалістів глибоких та міцних знань зі спеціальності вдосконалення умінь та навичок, 

які не можна отримати тільки на лекційних та семінарських заняттях. Необхідність 

засвоєння великої кількості інформації студентами вищих навчальних закладів 

актуалізує потребу вдосконалення самостійної роботи студентів як засобу підвищення 

ефективності навчання та якості підготовки молодого спеціаліста. 

На перший план виступає нова мета в освіті – формувати такі якості мислення, 

пам’яті, уваги, які дозволяють студенту самостійно засвоювати інформацію, яка 

постійно оновлюється, розвивати такі здібності та уміння, які забезпечують йому не 

відставати від науково-технічного прогресу та інформаційних процесів [1, c.112]. 

 

1. Розгляд проблеми організації самостійної роботи студентів 

 

Сучасна вища педагогічна освіта вимагає інноваційних підходів до організації 

самостійної роботи студентів. Це обумовлено інформацією суспільства в цілому, а 

також вимогами до навчально-виховного процесу у вищій школі, пов’язаними з 

інтеграцією України до європейського освітнього простору. «Освіта стає головним 
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показником інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного 

розвитку суспільства та держави» [6, с.82]. 

Звичайно, проблема організації самостійної роботи студентів не нова. Теорія та 

методика навчання у вищий школі має деякій арсенал наукових досліджень, які 

аналізують той чи інший аспект самостійної роботи студентів, але як сама практика її 

організації, так і дидактика ще далекі від ефективного розв’язання завдань професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів. У вищих навчальних закладах виникає необхідність 

якісно нового рівня організації самостійної роботи студентів, який урахував би 

попередній досвід та останні наукові дослідження в галузях педагогіки та психології. 

Процеси модернізації, що відбуваються в освіті під впливом соціально-

економічних змін у країні, обумовлюють основні напрямки вдосконалення професійної 

підготовки студентів у вищих навчальних закладах: 

- розвиток творчих здібностей, активності та самостійності студентів; 

- забезпечення держави кваліфікованими, ініціативними кадрами, які будуть мати 

ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку зі спеціальності, зможуть самостійно 

вирішувати професійно важливі проблеми; 

- формування в студентів прагнення до неперервної самоосвіти, здатної постійно 

оновлювати наукові знання та вміння, швидко адаптуватися до змін і коригувати 

професійну діяльність [4, с.86-88]. 

Як показав аналіз досліджуваної проблеми, найбільш міцними є ті знання, уміння й 

навички, які здобуваються самостійно, а майбутній спеціаліст буде 

висококваліфікованим той, хто, проявляючи пізнавальний інтерес і власну ініціативу в 

навчанні, привчив себе працювати систематично, наполегливо, творчо. А тому можна 

вважати, що до найефективніших форм професійної підготовки майбутніх спеціалістів 

можна віднести самостійну роботу. 

Водночас обсяг знань збільшується, тому існуюча інформаційна модель освіти 

втрачає свою актуальність, і не випадково навчальними планами вищих закладів освіти 

на самостійну роботу студентів відводиться значна частина часу. 

Проблемою самостійної роботи займалися багато вітчизняних дослідників, серед 

яких можна виділити Н.Г. Дайрі, Б.П. Єсипова, Т.І. Шамову, Г.І. Щукіну та ін. Серед 

сучасних дослідників проблемою самостійної роботи займаються О.В.Ващук, 

Н.Г.Лукінова, Л.М. Тернавська та ін. Але і дотепер не має однозначного поняття 

«самостійної роботи», не з’ясовано її місце у навчальному процесі, тому питання 

стосовно самостійної роботи є актуальним. 

До проблеми самостійної роботи студентів у педагогічному процесі вдавалися 

вчені, серед яких слід відзначити: Г.М. Алова, Ю.К. Бабанського, В.В. Давидова, 

М.А.Данилова, Г.В. Кудрявцева, І.Я. Лернера, Н.Ф. Тализіну.  

Вчені та педагоги-практики завжди приділяли багато уваги вивченню різних 

аспектів, пов’язаних із самостійною роботою. Аналіз психолого-педагогічних 

досліджень, а також методичної літератур дозволяє зробити висновок про недостатню 

готовність більшості студентів до нових для них форм самостійної роботи у вищому 

навчальному закладі. 

 

2. Самостійна робота як одна із складових навчального процесу 
 

Самостійна робота як специфічна форма навчальної діяльності є однією з 

найважливіших складових організації навчального процесу. 

Педагогічні процеси організації самостійної роботи являються достатньо нелегкою 

і кропіткою роботою. Студенти які приходять до вищих навчальних закладів, як 

правило, мають недостатні навички самостійної роботи. Особливо важливим це є для 
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першокурсників. Це провокує переживання студентами результатів успішності. 

Організація викладачем самостійної роботи повинна надати керований характер. При 

цьому необхідно враховувати не тільки специфіку предмету, складність навчальної 

дисципліни, цілі її вивчення, але й рівень знань, умінь, навичок студентів в межах 

оволодіння предметом, сформованості умінь і навичок самостійної роботи. Тому 

бажано виявити рівень готовності студентів до роботи. Для цього доцільно 

організувати вхідний контроль студентів з попередніх дисциплін з метою виявлення 

розділів і тем, з яких вони мають недостатні знання.  

Вхідний контроль повинен охоплювати усі основні сторони базисної підготовки. 

Оптимальними формами і методами проведення його є тестування, програмне 

опитування.  

На сучасному етапі керована самостійна робота – це цілеспрямована діяльність 

викладача та студентів. При цьому керована самостійна робота студентів повинна бути 

ретельно організованою та проконтрольованою викладачем, а її організація включати 

ряд етапів: визначення цілей роботи, відбір змісту, визначення завдань та обов’язково 

контроль. Вона повинна обов’язково закінчуватись аналізом не тільки сформованих 

знань, але й самою здійсненою діяльністю [3, с.221]. Під керованою самостійною 

роботою слід розуміти процес самостійного набуття знань, оволодіння навичками та 

вміннями, керований викладачем опосередковано (через методичні вказівки, посібники, 

інструкції); або самим студентом (через визначення цілей роботи, вибір ефективних 

шляхів їх вдосконалення та самооцінки). Тому однією з найважливіших задач 

викладачів є допомога студентам в оволодінні ними. При цьому необхідно ретельно 

планувати не тільки аудиторну але й поза аудиторну навчальну роботу студентів.  

Якість планування, організації й контролю самостійної роботи визначає 

ефективність процесу навчання. Останнім часом в організації самостійної роботи 

широко використовуються інформаційні технології. Це перш за все, робота з 

періодичними виданнями, Інтернет, електронні підручники, телекомунікаційні проекти, 

а також вказівки до інтерпретації навчального матеріалу для самостійного вивчення 

при проведенні занять з різних предметів. Активно впроваджується в навчальний 

процес вищих навчальних закладів кейс-метод, який передбачає формуванням 

комплекту літератури, методичних посібників, збірників завдань.  

Під час організації самостійної роботи слід враховувати індивідуально-

психологічні особливості кожного студента. Диференціацію можна здійснювати таким 

чином: усім студентам пропонують однакові завдання, але для груп чи окремих 

студентів встановлюється різний їх обсяг. Доцільно пропонувати завдання різного 

рівня складності з правом вибору бажаного варіанту. Це стимулює самостійну роботу 

студента, посилює прагнення максимально використати свої можливості.  

Контроль за виконанням самостійної роботи студентів є невід’ємною складовою 

навчального процесу. Впроваджуючи форму контролю, викладач повинен 

дотримуватися педагогічних вимог: об’єктивності перевірки та оцінки, індивідуального 

характеру, систематичності, регулярності, всебічності та диференційованої перевірки. 

Оцінювання повинно бути прозорим і зрозумілим для студентів. Студенти мають 

бути ознайомлені з критеріями оцінювання до початку навчання. Стимулювання 

контролюючої діяльності студентів забезпечує використання комунікативно 

спрямованих перевіряючи завдань, тестів, елементів змагання ( хто скоріше, хто краще 

виконає роботу) взаємоперевірки;можливості самостійно виправити помилки 

(самоконтроль). 

Створення викладачем ситуації успіху – важливий компонент самостійної роботи. 

Для створення ситуації успіху використовується різноманітні педагогічні засоби, 

насамперед – позитивність оцінювання. Це вміння педагога при оцінюванні діяльності 
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студента підкреслити значущість досягнутого результату, це потреба педагога 

підтримати ( але ніяк не принизити) людську гідність. Не потрібно порівнювати 

досягнення одного студента з досягненнями іншого.  

Результативність самостійної роботи студента багато в чому залежить від того, 

наскільки він володіє методами опрацювання наукових джерел, наскільки опанував 

уміння конспектувати, складати тези, виписки. Викладач також визначає вид 

самостійної роботи(план, тези, виписки, конспект чи реферат), що повинен виконати 

студент, де і яким чином прозвітує він про виконання завдань для самостійної роботи. 

Студентам повинен бути доступним інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення. Форма занять повинна бути комбінованою. Іноді потрібно поєднувати 

традиційну лекцію з виступами студентів, лекції з застосуванням засобів мультімедіа; 

розв’язання задач; виконання завдань із використанням комп’ютерних математичних 

пакетів. Необхідно вчити студентів працювати з навчальною літературою, важливо 

виховувати у студентів прагнення до самостійної дослідницької діяльності через 

виконання навчальних проектів [8. с.89-93]. 

 

Заключення 

 

Таким чином, самостійна робота студентів – невід’ємна частина навчального 

процесу у вищий школі, що сприяє поглибленню й розширенню знань, посиленню 

інтересу до пізнавальної діяльності, формуванню творчої особистості фахівця, здатного 

до самовдосконалення та самоосвіти. 

Мотивуючими чинниками самостійної роботи є:  

- широке застосування професійно орієнтованих завдань для аудиторної та 

позааудиторної роботи студентів; 

- використання сучасних педагогічних технологій навчання, які поєднують 

науково обґрунтовані індивідуальні та колективні форми роботи; 

- індивідуалізація навчання з урахуванням рівня підготовки та здібностей кожного 

студента ; 

- впровадження педагогіки співробітництва; 

- навчання студентів організації самостійної навчальної діяльності. 

Таким чином, самостійна робота – це частина навчального процесу, яка проходить 

під керівництвом викладача та спонукає до активності, самостійності та застосування 

творчих здібностей студентів і є необхідним атрибутом життєвої позиції майбутнього 

спеціаліста.  
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