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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ ЯК ОСНОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ
Наталія У И С ІМ Б А Є В Л  (К іровоград)

В статті розглядається значення самостійної роботи у  підготовці 
сучасного, творчого, конкурентоспроможного педагога; наголошується на 
необхідності формування у  майбутніх педагогів потреби в самоосвіті.

В статье рассматривается значение самостоятельной роботы в процессе 
подготовки современного, творческого, конкурентоспособного педагога; 
акцентируется на необходимости формирования у  будущих педагогов 
потребности в самообразовании.

Ключові слова: самостійність самостійна робота, самостійна навчальна 
діяльність, активність, самостійна пізнавальна діяльність, самоосвіта.

Постановка проблеми. В державних документах, що визначають 
розвиток національної освіти, підкреслюються, що головною метою навчання 
й виховання особистості є забезпечення умов для її творчої самореалізації.
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Відп овідно провідне місце відводи ться  сам остійній роботі студен тів  у  
структурі навчального процесу сучасн ої вищ ої школи. Н авчити студентів 
сам остійно вчитися, опановувати нові знання, сф ормувати у  них потребу в 
сам оосвіті, розвинути здібності до ви сокого рівня самоконтролю  і самооцінки і 
є завданням, що стоять сьогодні перед педагогам и вищ ої школи. Сам остійна 
робота м айбутніх вчи телів та викладачів є важ ливою  частиною  процесу 
ф ахової підготовки.

За даними Ю Н ЕС К О , навчальний матеріал опрацьований власноручно, 
сам остійно (індивідуально) за ум ови, що завдання виконується в ід  його 
постанови до аналізу отриманих результатів засвою ється не менш е ніж на 9 0 %  

[1 ] .
Важ ливим аспектом сам остійної роботи є і те, що вона виріш ує не тільки 

навчальні завдання, а також  р озв’язує проблеми сам орозвитку і 
сам овдосконалення студента.

Аналіз досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. В  сво їх  
дослідж еннях І. Бочан наголош ує на тому, що сам остійна робота створю є 
ум ови для розвитку і самореалізації кож ної особистості як громадянина 
У країни  у  відп овідності з власною  м ентальністю  і світоглядом , формує 
особистість здатну навчатися впродовж  життя, розвиваю чи в собі природою 
закладені задатки, обдарування, нахили, інтереси, прагнення, допомагає 
особистості уникнути стереотипів і н а в ’язуваної систем и знань [3].

На дум ку А. Болотова впровадж ення сам остійної роботи сприяє 
ф ормуванню  ф ілософії вільної людини, яка постійно перебуває у  творчом у 
пош уку, допомагає формувати у  молодих ф ахівців прагнення до безперервної 
самореалізації, навичок постійного оновлення здобутих у  вузі наукових знань, 
вм іння ш видко адаптуватися до змін, коригувати професійну діяльність [2].

У  роботах В . Буряка, Н. Дайрі, Б. Єсипова, П. П ідкасистого, 
М . П іскунова, І. Харлам ова, Т. Ш ам ової, Г . Щ укіної та інших  учен и х 
визначено суттєві ознаки сам остійної роботи, подано її характеристику, 
запропоновано засоби формування вм інь сам остійної навчальної діяльності 
тощо.

“С ам остійність -  це спрямованість особистості організовувати і 
реалізовувати свою  діяльність без стороннього керівництва та допомоги” [5].

Значна частина дослідників при визначенні сам остійної навчальної 
д іяльності використовую ть поняття “сам остійна робота” в  загальном у 
розумінні, не розділяючи ці категорії.

Д ослідж енню  різних аспектів сам остійної навчальної діяльності 
присвячена значна кількість н аукови х праць. Так під сам остійною  навчальною  
діяльністю  мається на увазі спеціально організована діяльність студентів, 
спрямована на сам остійне виконання навчальних завдань різних р івнів 
складності (І. Ш айдур); різноманітні види індивідуальної та колективної 
навчальної діяльності студен тів без прямого керівництва викладача, але під 
його контролем (С. Гончаренко, О. Н овиков); діяльність на основі 
самоуправління студен тів та систем ного опосередкованого управління з боку 
викладачів (М . Артюш ина, Г . Романова).

Дидактичні ум ови організації сам остійної навчальної діяльності
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розглянуто у  н аукови х працях С. К устовського , І. Ш имко.
Закономірності організації сам остійної та  сам оосвітньої пізнавальної 

діяльності студен тів визначено в  працях Ю . Бабанського, В . Буряка, 
В . Козакова, О. М алихіна, П. П ідкасисттого. На дум ку науковців знання, 
отримані ш ляхом сам остійного пош уку сприяють ф ормуванню  особистих 
поглядів, творчого підходу.

Мета статті: визначити значення та ум ови еф ективної організації 
сам остійної роботи під час підготовки м айбутніх педагогічни х працівників.

Викладення основного матеріалу. О рганізація сам остійної навчальної 
роботи студен тів сьогодн і для навчального закладу є актуальною  проблемою. 
О скільки передати студентам  весь  обсяг проф есіональних знань для 
забезпечення професійної ком петентності фахівця упродовж  всіє ї його кар’єри 
неможливо. В  сучасн и х ум овах великого значення набуває здатність 
м айбутнього ф ахівця до сам оосвіти, що залежить в ід  сам остійності, як риси 
особистості. М и виходимо з того, що сам остійна робота студен тів -  це 
особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування 
сам остійності студен тів і засвоєння ними сукупності знань, вм інь, навичок, що 
здійсню ю ться за ум овам и запровадження відповідної систем и організації в с іх  
ви дів навчальних занять.

М ета організації сам остійної роботи студента -  надати максимальну 
мож ливість для розвитку професійних якостей, творчої індивідуальності 
м айбутнього фахівця, активізації розум ової діяльності, формування потреби 
безперервного сам остійного поповнення знань. С лід розглядати сам остійну 
роботу як систем у, що охоплює в с і форми роботи виш у.

Організація сам остійної роботи є ефективним засобом активізації творчої 
сам остійності студентів. С ам остійність і активність студен тів тісно п о в’язані 
оскільки сам остійність -  є вищ а форма активності, що визначається в 
характері і способах діяльності студентів.

Д идактичне значення сам остійної роботи в професійній підготовці 
ф ахівців і розвитку їх н іх  інтелектуально-навчальни х ум інь:

1. У  процесі сам остійної роботи студенти  набуваю ть більш  повних і 
глибоких знань, які характеризую ться такими критеріями, як систем ність, 
оперативність, гн учкість і м іцність знань.

2. С ам остійна робота впливає на формування сам остійності мислення і 
судж ень. С туденти виробляю ть у  собі здатність висловлю вати власні думки з 
навчальних тем або інш их теоретичних питань.

3. С ам остійна робота відіграє важ ливу роль в  удосконаленні таких 
проф есійно-важ ливих якостей особистості, як наполегливість, завзятість, 
ц ілеспрямованість [4].

В с і  ці риси, які виробляю ться з часом  в свою  чергу впливаю ть на 
під вищення еф ективності сам остійної роботи, а в  подальш ому -  і на 
результативність сам оосвітньої діяльності фахівця.

У  відп овідності з Н аціональною  доктриною  розвитку освіти  У країни  в 
Х Х І  столітті біля 5 0 %  навчальної роботи передається студентам  вищ их 
навчальних закладів на сам остійну навчальну діяльність таким чином, 
сам оосвіта, сам остійна навчальна діяльність студен тів виростає в  соціальну
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категорію  [7].
Працюючи сам остійно, студен т змуш ений повсякчас передбачати і 

оціню вати як можливий результат, так і саме виконання завдання 
(прогностична функція сам остійної роботи), адже вона формує сам остійність 
не тільки як сукуп ність певних вм інь і навичок, а як риси характеру, яка 
відіграє істотну роль у  структурі особистості сучасного  студента.

Зміна концептуальної освіти  й розш ирення функції сам остійної роботи 
студен тів не тільки веде до збільш ення її обсягу і важ ливості, а й викликає 
зм іну у  взаєм овідносинах між викладачем  і студентом  як рівноправними 
с у б ’єктами навчальної діяльності, тобто коригує в с і п сихолого-п едагогічні 
(організаційні, м етодичні) засоби забезпечення сам остійної роботи студентів.

П ід час організації сам остійної роботи студен тів  слід вр аховувати  їх  
особистісні характеристики, р івень розвитку особистості.

Організація сам остійної пізнавальної діяльності студен тів повинна 
ґрунтуватися на основни х принципах організації навчання з урахуванням  
специфіки сам остійної роботи:

1. Принцип свідом ої навчально-пізнавальної діяльності. Самостійне 
навчання студен тів, як і навчання взагалі, повинно будуватися на мотиваційній 
орієнтованості і спрямованості діяльності особистості. Теорія м отивації 
конкретизує знання про нерозривний з в ’язок з однієї сторони мотиви зі 
свідом істю , а з інш ого боку - м отиву з дією.

М отивм и сам остійної навчальної діяльності студен тів вищ их навчальних 
закладів є:

а) Сучасний ринок праці, економічний простір У країни  і св іту  
потребую ть спеціалістів, здатних до професійного, мобільного, постійного, 
творчого, перспективного сам орозвитку професіонала у  відп овідності до 
наукової думки.

б) Лиш е у  самостійному, а не в  імперативному, пізнавальном у 
навчальном у пош уку особистість реалізує сво ї творчі задатки, прагнення, 
інтереси сам остійної навчальної діяльності стає чинником гум анізації 
української освіти  в  Х Х І  столітті. Це полягає у  звільненні учасн и ків освітнього 
простору в ід  таких негативів:

- в ід  застою ;
- в ід  ім перативності;
- в ід  конф ормності [6].
Згідно проведених дослідж ень до п едагогічни х навчальних прикладів 

приходять навчатися особи, у  яких мотивація до навчання недостатньо вагома. 
Одним з завданнь організації сам остійної п ізнавальної діяльності є 
сф ормувати спонукальні мотиви до навчання. Дати пош товх до розвитку таких 
якостей особистості, як самоорганізація, цілеспрямованість.

О снова сам остійної роботи студен тів -  свідомий підхід  студента до 
процесу навчання, тобто вищий ступінь мислення.

2. Принцип н ауковості навчання є досить важливим при організації 
сам остійної п ізнавальної діяльності студен тів м айбутніх ф ахівців. 
Застосування цього принципу зобов’язує викладача удосконалю вати  м етодику 
навчання, спираючись на наукові досягнення.
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3. Принципи наочності навчання базую ться на охопленні в с іх  сфер 
навчання (психомоторної, емоційної та пізнавальної) та на використанні в с іх  
способів сприйнятті інформації особою  (слухового , зорового, тактильного, 
кінеестетичного) і повинен брати до уваги  піраміду пізнання, тобто процент 
засвоєння знань залежно в ід  ви ду навчальної діяльності.

4. Принцип систем ності і послідовності навчання вимагає певної схеми 
навчання, яка спирається на наявний досвід , знання, уявлення і навички. 
Комплекс знань, отриманий в  процесі сам остійного ви вчення об о в’язково 
повинен використовуватися. Використання принципу послідовності співпадає 
і з поступовим розвитком особистості. С тудента необхідно навчити працювати 
з літературою , отримувати знання самостійно, застосовувати  їх.

5. Принцип з в ’язку з практичною діяльністю  у  професійному 
майбутньому. Ц ей принцип віддзеркалю є з в ’язок навчання студен тів зі 
специфікою м айбутньої професійної діяльності. Саме врахування цього 
принципу під час організації сам остійної п ізнавальної діяльності є 
виріш альним в формуванні соціально-професійної зрілості м айбутнього 
ф ахівця та формуванні у  особистості таки х її складових, як соціальна 
активність, соціальне самовизначення. Сам остійна робота студен тів дає 
мож ливість наблизити навчальну діяльність до м айбутньої професії через 
систем и типових завдань зі спеціальності та з конкретної дисципліни, тобто 
реалізувати професіоналізацію  навчання.

А налізую чи досвід  роботи щодо організації сам остійної роботи студентів 
К іровоградського держ авного п едагогічного ун івер си тету ім ені В . Винниченка 
можна скласти поетапну схем у наукової організації сам остійної роботи 
студен тів і поступовий перехід в ід  репродуктивного до творчого зм істу 
сам остійної п ізнавальної діяльності студентів. На початку визначається час і 
трудом істкість сам остійної роботи студен тів. Наступним етапом є нормування 
сам остійної роботи студен тів, а саме ви вчення нормативного бю дж ету часу; 
розробка і впровадж ення заходів щодо зниження трудом істкості. Третім 
етапом є планування сам остійної роботи студентів. На наступном у етапі 
створю ється методичне забезпечення сам остійної роботи. О станнім  етапом є 
контроль сам остійної роботи.

С ам остійна робота студен тів в  ун іверси теті реглам ентується 
“Положенням про організацію  навчального процесу у  вищ их навчальних 
закладах У країни” . Полож ення про організацію  навчального процесу 
передбачено, що навчальний час, відведений для сам остійної роботи студентів 
становить не менш е 1/3 загального обсягу навчального процесу, відведеного 
студен ту для ви вчення конкретної дисципліни.

Зрозуміло, що цей обсяг сам остійної роботи є об о в’язковим, але 
педагогічний колектив ставить за мету, щоб студен т по мірі зростання його 
рівня знань, свідом ості сам остійно збільш ував час сам остійної роботи з метою  
сам овдосконалення та професійного зростання.

Головне -  систем ність роботи та ц ілісність знань. Ви кладач не повинен 
нам агатись надати в  лекції все  більш ої кількості інформації, а віддавати 
пріоритет сам оосвіті, розш иренню світогляду студентів. Н еобхідно по 
мож ливості вр аховувати  особистісні потреби, інтереси та відповідний вибір
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направлення сам оосвіти. С лід показати чи сельність знань, їх  невичерпність, 
пробудити зацікавленість студен тів до знань, сформувати їх  мотивацію  до 
сам оосвіти.

Розвиток сам остійності студен тів ґрунтується на їх н іх  віко ви х та 
психологічних особливостях. Це обґрунтовує необхідність поділу сам остійної 
роботи на три етапи: сам остійно-репродуктивний; репродуктивно-критичний; 
критично-креативний [5, с. 14].

На самостійно-репродуктивному етапі студенти тільки розпочинають 
учитися самостійно працювати, це поки що відтворення всього прочитаного, 
почутого чи побаченого, конспектування прочитаного, написання рефератів, 
ви готовлення унаочнення.

На репродуктивно-критичному етапі у  студентів формуються не лише міцні 
навички вільного володіння набутими знаннями і способи оперування ними, а й 
здатність критично оцінювати відтворю ване, дійти певних ви сновків, 
застосовувати  знання на практиці.

Третій етап, що завершує формування самостійності студента -критично- 
творчий, -  на яком у студен т повинен творчо застосовувати  здобуті знання, 
уміння, навички, проявляти креативність у  виріш енні запропонованих завдань. 
На цьому етапі О. В . Молчанюк пропонує використовувати проблемні, проектні, 
особистісно-орієнтовні, когнітивно-евристичні, креативні, арт-технології, що 
вимагаю ть від  студента знання педагогіки, психології, методики викладання, 
обізнаності з інноваційними технологіями.

Організація сам остійної роботи має системний характер на протязі всього  
часу  навчання студен тів і вклю чає:

- сам остійну роботу під час аудиторних занять яка передбачає самостійне 
опрацювання та осмислення теоретичного матеріалу в  аудиторії під 
керівництвом  викладача;

- виконання завдань ви несени х на сам остійне опрацювання згідно 
навчальної програми (виконання практичних робіт, рефератів для семінару, 
п ідготовка ви ступ ів, виконання інди відуальних завдань та ін .);

- сам остійну роботу п о в’язану з написанням курсової роботи;
- сам остійну роботу протягом проходж ення безвідривної, навчальної та 

педагогічної практики і написання звітів  по практиці;
- участь у  науково-дослідницькій роботі.
Зм іст завдань для сам остійної роботи залежить в ід  матеріалу, який 

ви несено для сам остійної роботи. О сновним  завданням викладачів кафедри 
педагогіки та освітнього  менедж м енту під час організації сам остійної 
навчальної діяльності студен тів є поступово навчити студен тів працювати 
сам остійно, раціонально організовувати свою  сам остійну роботу, допомогти 
оволодіти технологією  пізнавальної діяльності. Завдання викладача полягає у  
тому, щоб відібрати з існ ую чи х форм та м етодів сам остійної роботи найбільш  
результативні в  кожній конкретній ситуації, тобто такі, які б відповідали 
індивідуальним можливостям студента з урахуванням  бю дж етного часу, 
відповідати специфіці навчального матеріалу.

П оступово завдання ускладню ю ться і сам остійна робота носить 
реконструктивний характер. Наприклад, виріш ую ться педагогічні ситуації,
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пиш уться реферати, складаю ться аналізи уроків і т.п. Кож ен студен т виконує 
індивідуальне творче завдання.

О собливе значення має сам остійна робота студентів в  період підготовки 
до сем інарських занять, оскільки вона передбачає великий обсяг сам остійності 
кожного студентам  в навчально-пізнавальний діяльності.

Одним із ш ляхів підвищ ення творчості сам остійної роботи є участь 
студен тів в  роботі н аукови х гуртків. Збір і обробка матеріалів, п ідготовка 
доповідей активізує сам остійну роботу студен тів, дозволяє виявити їх  творчий 
потенціал, стимулю є інтерес до дисциплін, які ви вчаю ться. Н аукова діяльність 
студен тів має певні особливості п о в’язані із специфікою навчального процесу, 
але саме її можна вваж ати вищим щ аблем в  розвитку творчості студента, 
соціально-професійній активності. Залучення студен тів до науково- 
дослідницької роботи дозволяє сформувати такі якості як допитливість, 
спостереж ливість, ін іц іативність, почуття нового, відповідальність, 
зацікавленість у  справі, ком унікабельність які ґрунтую ться на професійних 
знаннях. У ч асть  студен тів в  науково-дослідницькій роботі привчає студентів 
до сам остійності, формує у  них вм іння застосовувати  отримані знання для 
виріш ення конкретних завдань, вільно орієнтуватися в  літературі, як в 
ф аховій, так і з різних галузей науки, узагальню вати  отриману інформацію, а 
також  ви ховувати  у  себе цілеспрямованість, організованість.

На старш их курсах р івень свідом ості студентів значно підвищ ується. 
В он и  надаю ть сам остійній роботі більш ого значення. Том у в цей період 
важ ливо вр аховувати  індивідуальні особливості кожного студента, а 
відповідно і збільш ити обсяг інди відуальних завдань.

Одним із напрямків цієї роботи є виконання курсови х робіт, які є 
підсумком ви вчення курсу “П едагогіка”, і дозволяю ть студентам  самостійно 
реалізувати отримані теоретичні знання і практичні навички. Вели ка у вага  
приділяється розробці тем курсови х робіт оскільки вони повинні викликати 
інтерес студен тів, спонукати їх  до творчості і мати проф есійну спрямованість. 
Збір і обробка матеріалів дослідних робіт активізує сам остійну роботу, 
дозволяє виявити потенціал студента.

У  формуванні креативності майбутніх учителів особливої продуктивності 
надає самостійна робота студентів із використанням Інтернет-ресурсів. 
Результатом  такої роботи є мультим едійні презентації, сам остійно створені 
моделі ви вченої теми, вікторини, міні-фільми на задану проблему тощо.

Написання студентам и звіту  з педагогічної практики сприяє виявленню  і 
реалізації їх  творчих, професійних здібностей. Завдання звіту  передбачаю ть 
аналіз н авчально-ви ховної діяльності школи -  бази практики, розробку 
пропозицій щодо покращ анню ви ховн ої діяльності, потребую ть в ід  студента 
акум улю вання отриманих під час навчання знань. Ця робота дозволяє 
п ідготувати студен тів до пош уку ш ляхів ви ходу зі складних п едагогічни х 
ситуацій, п ідготувати їх  до практичної педагогічної діяльності.

В и сн о в к и . Для м айбутнього педагога важ ливим є не лише осмислення й 
засвоєння інформацію, а й оволодіння протягом навчання способами її 
поглиблення і оновлення, творчого засвоєння. І тим самим, виконує 
сам оосвітню  функцію. В с і  форми і види сам остійної роботи повинні крім
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навчальних задач вирішувати проблеми саморозвитку і самовдосконалення 
особистості, готувати її до майбутньої професійної діяльності.
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