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Анотація: у статті розглянуто сутність, виділено найбільш суттєві ознаки самостійної 

роботи студентів, розкрито її функції (навчальну, пізнавальну, прогностичну, 

стимулювальну, реалізаційну, діагностичну, самоосвітню та виховну) у навчальному 

процесі вищих навчальних закладів; розкрито значення самостійної роботи для 

формування особистості майбутнього вчителя. 

 

Ключові слова: самостійна робота студентів, самостійність, пізнавальна самостійність, 

організаційна самостійність, змістова самостійність. 

 

Annotation: the essence of the article is considered in the article, the most significant features 

of independent work of students are singled out, its functions (educational, cognitive, predictive, 

stimulating, implementation, diagnostic, self-education and educational) are revealed in the 

educational process of higher educational institutions; the value of independent work for the 

formation of the personality of the future teacher is revealed. 
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Демократичні зміни в українському суспільстві зумовили значні зміни в 

національній системі освіти. У числі ключових компетенцій, які визначені реформою 

«Нова українська школа», виділяється уміння навчатися, адже активна, творча діяльність 

людини можлива за умови наявності в неї міцних знань і практичних навичок, умінь і 

навичок самостійно оновлювати власні знання, готовності навчатися протягом усього 

життя. 
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Нова українська школа базуватиметься на особистісно орєнтованій моделі освіти, 

що передбачає врахування індивідуальних рис особистості, розвиток її інтелектуальних, 

творчих нахилів, а також створення умов для самореалізації в суспільстві, у різних галузях 

життя. Здійснення таких стратегій значною мірою залежить від ефективності самостійної 

роботи майбутніх освітян, що спонукає педагогічну науку до пошуку нових моделей, 

технологій раціональної її організації.  

Мета цієї статті – обґрунтувати значення самостійної роботи студентів у вищому 

навчальному закладі для формування особистості майбутнього вчителя. 

Проблема самостійної роботи має своє відображення у класичній педагогічній 

спадщині (Ф.-А. Дістервег, Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 

К. Д. Ушинський), їй присвячені сучасні дослідження (А. М. Алексюк, 

С. І. Архангельський, В. К. Буряк, С. У. Гончаренко, О. А. Дубасенюк, М. І. Єрецький, 

В. А. Козаков, Н. В. Кузьміна, П. І. Підкасистий, Н. Г. Сидорчук, М. М. Солдатенко, 

А. Я. Цюприк та ін.). Однак окремі напрями не мають однозначного вирішення. Так, не 

розкрито повною мірою значення самостійної роботи в процесі формування особистості 

майбутнього вчителя.  

На думку багатьох учених, саме самостійна робота студентів нині має стати 

основою процесу підготовки фахівців. Навряд чи кожен учитель, який не був 

підготовлений у ВНЗ самостійно здобувати знання, зможе легко розвинути в собі такі 

якості вже в процесі практичної роботи в школі. З іншого боку, практика підтверджує, що 

вчитель, як правило, у своїй педагогічній діяльності використовує саме ті форми і методи 

роботи, до яких особисто був залучений у процесі навчання. Отже, розвиватися самому, 

виховувати пізнавальну самостійність своїх учнів, зможе тільки такий учитель, в якого 

сформовані вміння та навички самостійної роботи. 

Аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує, що поняття „самостійна робота 

студентів” належить до складних дидактичних категорій. Застосування методу контент-

аналізу дозволило умовно виділити такі підходи до характеристики самостійної роботи: 

1) один із видів (форм) навчальної діяльності (Л.С. Деркач, Г.М. Романова та ін.); 

2) пізнавальна діяльність (А. О. Бурдін, М. О. Данилов, Р. А. Нізамов); 3) метод навчання 

(Ю. К. Бабанський, В. Б. Бондаревський, І. Е. Унт); 4) прийом навчання (П. Я. Гальперін, 

В. В. Ягупов); 5) організаційна форма навчальних занять (Н. В. Ванжа, Г. Л. Гаврилова, 

О. Ковальова та ін.); 6) спосіб самоосвіти (В. К. Буряк, Ю. І. Палкін, Н. Г. Сидорчук); 

7) засіб засвоєння знань, набуття практичних умінь (Т. С. Поротнікова, Г. С. Костюк, 
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Н. Г. Сидорчук); 8) засіб організації пізнання (Н. І. Дідусь, О. М. Леонтьєв, Г. М. Сеітова 

й інші).  

Серед найбільш суттєвих ознак цієї категорії можна назвати: 1) організовується, 

викладачем і здійснюється під його керівництвом (прямим або опосередкованим); 

2) відбувається без прямої участі викладача; 3) студент повинен сам організувати власну 

діяльність; 4) головною метою її є розвиток самостійності особи; 5) мету такої роботи 

окреслює викладач.  

Як результат категоріального аналізу можна сформулювати: самостійна робота 

студентів – це вид навчальної діяльності, спрямований на засвоєння студентами нових 

знань, удосконалення навичок самостійного пізнання, формування практичних умінь, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності; вона організовується та скеровується 

викладачем, але відбувається без його безпосередньої участі.  

У навчальному процесі вищих навчальних закладів самостійна робота являє собою 

поліфункціональне явище. До основних функцій відносять навчальну, пізнавальну, 

прогностичну, стимулювальну, реалізаційну, діагностичну, самоосвітню та виховну. 

Кожна з них має свою характеристику.  

Сутність навчальної функції полягає в набутті студентами нових знань, формуванні 

вмінь і навичок самостійного їх оновлення й творчого застосування, оволодінні методами, 

раціональними засобами розумової діяльності, навичками їх використання. 

Пізнавальна функція. У процесі самостійної роботи майбутні вчителі не лише 

активно закріплюють ті знання, які вони одержали під час аудиторних занять, але й 

розширюють і поглиблюють їх шляхом опрацювання різних джерел інформації, 

розв’язування задач. Реалізація цієї функції потребує активних дій самих студентів, 

безпосередньої їх участі у виконанні практичних завдань.  

Прогностична функція дає можливість студентам, працюючи самостійно, 

передбачати й оцінювати як можливий результат роботи, так і сам хід виконання, тобто 

прогнозувати власну навчальну діяльність, а також, у разі потреби, вчасно коригувати свої 

дії.  

Зміст стимулювальної функції зводиться до того, що відчуття особистих досягнень, 

задоволення власною працею заохочують студентів до плідної навчальної діяльності. 

Успішна самостійна робота сприяє підвищенню інтересу до предмета, майбутньої 

професії, посиленню внутрішньої мотивації.  

За допомогою реалізаційної функції через систему методичних завдань, завчань із 

практичним змістом, які пропонуються студентам для самостійного виконання, навчальна 
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діяльність наближується до майбутньої фахової, тобто реалізується професійний зміст 

навчання.  

Унаслідок належної організації самостійна робота сприяє формуванню вміння 

приймати рішення, визначати методи й засоби розв’язання проблем, що виникають у 

пелагічній діяльності та в повсякденному житті.  

Діагностична функція втілюється в тому, що за допомогою самостійної роботи 

забезпечується моніторинг знань і вмінь. Результати роботи інформують викладача про 

рівень засвоєння навчального матеріалу. І кожен студент, самостійно виконуючи 

завдання, одержує можливість навчитися адекватно оцінювати себе, що також дуже 

важливо для майбутньої роботи в школі, коли доведеться виставляти оцінки у дитячі 

зошити.  

Сутність самоосвітньої функції полягає в тому, що в ході самостійної роботи в 

особистості розвивається потреба в самостійному здобуванні знань, формуються 

відповідні вміння й навички. Ця функція набуває особливого значення в контексті 

євроінтеграційних процесів, коли Україна знаходиться на шляху до входження в 

Європейський простір вищої освіти, проголошений Болонською конвенцією, одна із 

провідних ідей якого – „навчання протягом усього життя”. У сучасних умовах швидкого 

накопичення й оновлення інформації того обсягу знань, якими студент оволодіває за роки 

навчання у вищому навчальному закладі будь-якого рівня, вже не буде достатньо для 

забезпечення професійної компетентності, тому освіта повинна стати неперервною. 

Виховна функція. Одним із завдань на шляху розбудови освіти в Україні є 

формування у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок 

самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; підготовки 

кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку. 

Самостійна робота розвиває самостійність – рису характеру, що відіграє суттєву 

роль у структурі особистості сучасного педагога. Самостійність є основою активності, 

ініціативності, творчості, наполегливості. Під самостійністю розуміють здатність 

суб’єкта організовувати й реалізовувати свою діяльність (Козаков 1990, с. 11), а також 

досягнути мети діяльності (розв’язати навчально-пізнавальну задачу) без стороннього 

керівництва й допомоги (Орлов 2004, с. 47). Зовнішніми ознаками самостійності є 

планування роботи, виконання її без сторонньої допомоги, самоконтроль, корекція 

результатів, пошук шляхів удосконалення власної діяльності. До внутрішніх ознак 

належать потреби й мотиви, розумові, фізичні й морально-вольові зусилля, що 

спрямовують особистість. За висновками В. І. Орлова, самостійність слід розглядати в 
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двох аспектах: по-перше, як характеристику діяльності учня в певній навчальній ситуації 

й, по-друге, як рису особистості (Орлов 2004, с. 46). Коли йдеться про значення слова 

„самостійний” як характеристику людини, то вживаються синоніми вільний, рішучий, 

незалежний, діє власними силами, без сторонньої допомоги, зовнішніх впливів. Наведені 

тлумачення вказують на приналежність самостійності до вольової сфери особистості.   

Пізнавальну самостійність визначають як сукупність пізнавальних умінь та 

навичок тих, хто навчається. На думку науковців, це якість особистості, сутність якої 

виражається в готовності, спроможності й прагненні власними силами оволодіти 

знаннями, уміннями та навичками. Учені пропонують пізнавальну самостійність 

розглядати в двох напрямах: суб’єктивному – мотиваційному (спонукальному) та 

об’єктивному – володіння узагальненими знаннями, вміннями та навичками, які тісно 

пов’язані й утворюють органічну єдність. 

У психолого-педагогічній літературі виділяють репродуктивний, частково-

пошуковий, творчий рівні пізнавальної самостійності, які, у свою чергу, тісно пов’язані з 

трьома рівнями мислення (активне, самостійне, творче) (Самойленко 1981, с. 18). На 

репродуктивному – студент повинен засвоїти вже готові знання. Частково-пошуковий 

рівень характеризується частковою організацією процесу одержання інформації 

безпосередньо учнями. Дії студентів на творчому рівні повністю самостійні. Досягнення 

найвищої самостійності в навчанні характеризується здатністю окреслити проблему й 

визначити шляхи для її розв’язання. Потрібно зауважити, що іноді й виконання певних 

завдань репродуктивного характеру змушує студентів працювати на досить високому 

рівні самостійності. Наприклад, у процесі підготовки до виступу з доповіддю з нової теми 

йому доведеться самостійно відшукати й відібрати інформацію в наукових джерелах, 

проаналізувати й систематизувати її.  

Самостійність певним чином розкривається й через сприймання студентами 

навчальної мети. У зв’язку з цим виділяють чотири ступені: І – мету навчальної діяльності 

визначає викладач; ІІ – мету пропонує викладач, проте погоджує її із студентами; 

ІІІ – пошук мети навчальної діяльності викладач і студенти здійснюють спільно; ІV – мету 

формулюють самі студенти (Солдатенко 1993, с. 10). 

Під пізнавальною самостійністю майбутнього вчителя можна розуміти готовність 

(здатність і прагнення) майбутнього вчителя своїми силами рухатись у напрямі 

оволодіння новими професійними знаннями та способами дій, здійснювати розробку 

змісту свого навчання (Демченко 2012, с. 124). 
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У педагогічному процесі розглядають ще змістову й організаційну самостійність. 

Під змістовою розуміють здатність особистості прийняти правильне рішення без 

сторонньої допомоги. Розрізняють такі її види: 1) виконавську самостійність; 2) дії в 

типових ситуаціях; 3) дії в нетипових ситуаціях; 4) творчу самостійність. Одночасно зі 

змістовою самостійністю задля реалізації визначеного завдання в людини формується 

вміння організовувати власну діяльність, тобто організаційна самостійність 

(Юцявичене 1989, с. 260).  

Формування самостійної особистості – одне з основних завдань професійної освіти 

на сучасному етапі. Майбутні фахівці, а майбутні педагоги зокрема, повинні вміти 

самостійно вирішувати практичні питання, долати проблеми, обґрунтовувати свої дії. 

Життя підтверджує, що їх потрібно до цього готувати вже в процесі навчання у вищому 

навчальному закладі, виховувати в студентської молоді змістову, пізнавальну, 

організаційну самостійність. Тому на актуальним є удосконалення організації самостійної 

роботи майбутніх учителів. 

Самостійної робота дозволяє підвищити свідомість і міцність засвоєння знань, 

виробити в студентів уміння й навички, яких вимагають навчальні програми, розвивати 

пізнавальні здібності, навчати самоорганізації, вмінню передбачати й оцінювати 

можливий результат, планувати та коригувати власну діяльність, формувати навички 

професійної самоосвіти.  

Змінюється також позиція викладача, він виступає організатором, керівником 

самостійної діяльності студента, який, у свою чергу, перетворюється на суб’єкт, здатний 

впливати на хід навчання. Відбуваються зрушення в особистісній сфері майбутніх 

фахівців: зростає відповідальність, самостійність студентів, помітно підвищується інтерес 

до навчання, зменшується емоційна напруженість, покращується настрій, з’являється 

бажання продовжувати працювати, не зупинятися на досягнутому тощо.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

Подальшого наукового пошуку потребують дослідження особливостей процесу 

формування особистості майбутнього вчителя, його професійного саморозвитку; 

вивчення зарубіжного досвіду в сфері досліджуваної проблеми. 
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