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Постановка проблеми. Організація самостій-
ної роботи учнів та студентів є тією про-

блемою педагогічної теорії та практики, яка має 
давню історію, її вивченням займалось широке 
коло дослідників. Але сьогодні навчальна ситуація 
(соціальне ставлення, концептуальні основи, ре-
альні умови, самі суб’єкти навчального процесу) 
значно змінилася. Відбувається перехід на бага-
торівневу підготовку спеціалістів, що вимагає до-
слідження особливостей самостійної пізнавальної 
діяльності на різних рівнях та визначення шляхів 
підвищення ефективності самостійної роботи сту-
дентів, форм і методів її організації [5, с. 350].

Досліджуючи сутність самостійної роботи сту-
дентів, неважко помітити, що науковці, прагнучи 
до комплексного розв’язання проблеми організа-
ції самостійної роботи студентів і виділяючи різ-
ні її аспекти, важливе місце відводять саме педа-
гогічним аспектам організації самостійної роботи 
вищої освіти.

Учені й педагоги-практики завжди приділя-
ли багато уваги дослідженню різних аспектів, 
пов’язаних із самостійною роботою. Значущість 
самостійної роботи в здійсненні процесу навчан-
ня знайшла своє відображення як у класичній 
педагогічній спадщині (Ф. Дістервег, Я. Комен-
ський, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушин-
ський), так і у вітчизняній науковій думці (В. Бу-
ряк, О. Дубасенюк, М. Касьяненко, В. Козаков, 
П. Підкасистий, О. Савченко, Н. Сидорчук та ін.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазначена проблематика перебуває в полі зору 
багатьох учених, її різні аспекти досліджу-
вались у працях вітчизняних учених: О. Ада-
менко, А. Булдою, А. Вихрущем, Н. Гупаном, 

Н. Дем’яненко, М. Євтухом, І. Зайченком, Г. Кло-
вак, В. Майбородою, О. Микитюком, Н. Побір-
ченко, О. Сухомлинською.

Значний інтерес для нас становлять дослі-
дження впливу самостійної роботи на процес піз-
нання обгрунтовані: В. Буряком, В. Вергасовим, 
Б. Єсиповим, О. Морозом, Р. Нізамовим, М. Нікан-
дровим, П. Підкасистим, Т. Шамовою, Г. Щукіною.

Зміст самостійної роботи студентів над кон-
кретною дисципліною визначається робочою на-
вчальною програмою дисциплін. Навчальний план 
дисципліни, передбачений робочим навчальним 
планом для засвоєння студентом процесі само-
стійної роботи, виноситься на підсумковий контр-
оль поряд з навчальним матеріалом, який опра-
цьовувався при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота студента забезпечується 
системою навчально-методичних засобів, перед-
баченої для вивчення конкретної навчальної дис-
ципліни: підручник, навчальні та методичні по-
сібники, конспект лекцій викладача, практикум 
тощо. Нерідко самостійну роботу розглядають 
як окремий вид навчальних занять поряд з лек-
цією, семінаром, практичним заняттям та інше. 
При цьому її суттєвими ознаками вважають 
обов’язковість заняття у відведений розпорядком 
дня вузу час, роботу без безпосередньої участі 
викладача, але за обов’язкового його контролю. 

Навчальний процес не може здійснюватися 
без ефективного зворотного зв’язку, який реа-
лізується через контроль за його результатами. 
Якість контролю знань студентів і його достовір-
ність дуже важливі для прийняття правильних 
рішень щодо вдосконалення навчального процесу 
та організації самостійної роботи студентів.
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Виділення невирішених раніше частин загаль-

ної проблеми. Ефективність самостійної роботи 
забезпечується постійним контролем. Перевагою 
контролю є значна можливість індивідуального 
підходу залежно від рівня знань, здібностей і на-
віть характеру студента. Коли одного треба весь 
час контролювати, оцінювати виконання завдань з 
кожної теми або її частини, то для іншого достат-
ньо проміжного контролю, що включає декілька 
тем. При цьому такий студент може виконувати 
завдання підвищення рівня складності. Треба від-
мітити, що основна задача контролю – спонукати 
студента активно працювати позааудиторно про-
тягом всього семестру [3, с. 26].

Контроль самостійної роботи студентів вклю-
чає: відповідь на контрольні або тестові питання; 
перевірка конспекту; перевірка рефератів; пере-
вірка розв’язаних задач; перевірка розрахунків; 
перевірка виконаних графічних вправ і завдань; 
перевірка виконаних індивідуальних завдань.

Для її досягнення використовуємо різнома-
нітні форми контролю самостійної роботи, які 
висвітлені вище – усне опитування, контрольні 
роботи, тести, колоквіуми і підсумковий контр-
оль – екзамен.

Заслуговує на увагу і такий аспект самостій-
ної роботи, як оволодіння студентами технологі-
єю пізнавальної діяльності, однією з важливих 
задач якого є формування в них вміння само-
стійно контролювати і оцінювати результати сво-
єї навчальної роботи. І на цій основі управляти 
процесом пізнавання.

Організаційними ознаками самостійної ро-
боти є:

– наявність завдань для самостійної роботи;
– надання спеціального часу для їх виконан-

ня; планування методів, засобів і форм самостій-
ної роботи;

– здійснення студентами навчальної діяль-
ності (колективної чи індивідуальної), їхня ак-
тивність при цьому;

– самоконтроль і поточний контроль;
– управління цією роботою з боку викладача; 
– наявність очікуваних результатів.
Таким чином, головним завданням організа-

ції самостійної роботи студентів є викорис-
тання традиційних та інноваційних форм і ме-
тодів навчання, які б, доповнюючи один одного, 
становили єдину систему, яку можна адаптува-
ти до особливостей навчального процесу в кон-
кретному вищому навчальному закладі з метою 
оптимізації навчання та підготовки висококвалі-
фікованих фахівців.

За іншими твердженнями, самостійна робота 
передбачає всю активну розумову діяльність сту-
дентів у навчальному процесі, є внутрішньою осно-
вою зв’язку різних видів і форм занять між собою 
вважаючи самостійну роботу основним методом за-
своєння знань, прихильники цього підходу ствер-
джують, що вона охоплює пізнавальну діяльність, 
яку здійснюють студенти не лише позааудиторно, 
а й на лекціях, семінарах, індивідуальних співбе-
сідах, заліках, іспитах, під час захисту курсових, 
дипломних робіт тощо. Тобто, самостійна робота, 
згідно з таким баченням, охоплює всі види і форми 
навчального процесу [4, с. 368].

Повноцінна самостійна робота студента в лабо-
раторіях, читальних залах, участь у наукових до-

слідженнях формує сучасного фахівця, здатного 
практично застосовувати осмислену інформацію. 
У вищий школі стоїть питання адаптації до умов 
вузівського навчання, де частка самостійної праці, 
самоорганізації, самоосвіти значно збільшується.

Формулювання цілей статті. Актуальність 
зазначеної проблеми зумовлена недостатньою 
теоретичною та методичною розробленістю форм 
і методів організації самостійної роботи студен-
тів ВНЗ, а також перспективністю її розвитку.

За своєю суттю самостійна робота є актив-
ною розумовою діяльністю студента, пов’язаною 
з виконанням навчального завдання. Наявність 
завдання і цільової установки на його виконан-
ня вважають характерними ознаками самостій-
ної роботи. Завдання, які доводиться вирішувати 
студенту в навчальній діяльності, стосуються та-
ких її сфер:

– засвоєння матеріалу теми, яка розглядаєть-
ся на лекції (робота з конспектом лекції, реко-
мендованою навчальною літературою);

– конспектування фундаментальних робіт 
відповідно до програми навчальної дисципліни;

– розв’язування задач, проведених дослідів 
тощо;

– підготовка рефератів, контрольних робіт, 
фіксованих виступів (доповідей) на семінарсько-
му занятті;

– підготовка курсових, дипломних робіт.
Формулювання цілей статті. Усі ці елемен-

ти навчального процесу є самостійною роботою, 
оскільки студенти здійснюють їх певною мірою 
індивідуально, в поза аудиторний час. 

Самостійна робота – навчальна діяльність 
студента, спрямована на вивчення й оволодіння 
матеріалом навчального предмета без безпосе-
редньої участі викладача.

Виклад основного матеріалу дослідження. Са-
мостійна робота студентів є одним з компонентів 
навчального процесу, а тому, як і всі складові його, 
являє собою систему організаційних і дидактичних 
заходів, спрямованих на підготовку за напрямами 
і спеціальностями фахівців відповідних освітніх та 
освітньо-кваліфікаційних рівнів [1, с. 56].

Самостійна робота з виконанням навчального 
завдання охоплює три етапи.

1. Підготовка студента до виконання завдан-
ня, теоретичне, психологічне, організаційно-ме-
тодичне і матеріально-технічне забезпечення са-
мостійної роботи.

Теоретична готовність студента виявляється 
в його інтелектуальній підготовці, тобто у здат-
ності застосовувати свої знання для виконання 
завдання.

Практична підготовка полягає у здатності 
оптимально планувати самостійну роботу, вміло 
використовувати конспект лекцій, підручники, 
посібники, комп’ютер, розумові операції (аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнення, класифікацію 
та інше) [7, с. 289].

Психологічна готовність студента передбачає 
передусім наявність у нього мотивів до виконан-
ня конкретного завдання. Для того, щоб постав-
лене перед студентом завдання стало мотивом 
його розумової, практичної діяльності, воно по-
винно бути ним сприйняте. Внутрішнє сприйнят-
тя завдання починається з актуалізації мотиву, 
що спонукає студента до виконання поставленого 
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завдання, а відповідно до організації своєї само-
стійної роботи.

Успіх підготовчого етапу залежить і від орга-
нізаційного, методичного, матеріально-технічного 
забезпечення самостійної роботи студента (забез-
печеність літературою, методичними рекомен-
даціями, наочними посібниками, інформаційно-
комп’ютерною базою тощо).

2. Безпосереднє виконання навчального за-
вдання. Це найважливіший і найвідповідальні-
ший етап самостійної роботи студента. Оскільки 
навчальне завдання найчастіше постає у на-
вчально-пізнавальній формі, то в процесі його ви-
конання беруть участь усі психічні процеси, які 
забезпечують пізнавальну активність: відчуття, 
сприйняття, уява, пам’ять, мислення, увага та 
інші. На ефективність виконання завдання впли-
вають такі особисті якості студента, як цілеспря-
мованість, наполегливість, відповідальність тощо.

3. Аналіз виконаного завдання. Є завершаль-
ним етапом виконаної роботи. Під час аналізу 
студент оцінює (методом самоконтролю, іноді 
взаємоконтролю) якість і час виконання завдан-
ня, ефективність використаних у процесі само-
стійної роботи методів і засобів.

Багато студентів наштовхуються на труднощі 
під час виконання письмових домашніх завдань 
(розв’язання задач з математики, статистики, 
економіко-математичного моделювання, підго-
товки рефератів, контрольних і курсових робіт). 
Письмову роботу виконують перед усім для того, 
щоб викладач міг оцінити ступінь засвоєння сту-
дентом навчального курсу, рівень сформованості 
у нього вмінь і навичок використання теорії при 
розв’язанні практичних завдань.

На ефективність самостійної роботи студента 
значною мірою впливає керівництво нею викла-
дача, яке охоплює:

– планування самостійної роботи студентів;
– формування в них потреб і мотивів до ак-

тивної, творчої самостійної роботи;
– навчання студентів основам самостійної ро-

боти;
– контроль за виконанням навчальних за-

вдань.
Формування у студентів потреб і мотивів до 

активної самостійної роботи відбувається внаслі-
док спонукання (наказ, жорстка вимога) виклада-
ча. Цей спосіб не ефективний, будь-яка діяльність, 

що викликає у людини професійного інтересу, 
малопродуктивна. Значно ефективнішим спосо-
бом формування у студентів потреб і мотивів до 
самостійної роботи є розвиток пізнавального ін-
тересу до предмета, який вивчається, процесу 
оволодіння ним. Діяльність, що має у своїй основі 
глибокий інтерес не лише до результату, а й до 
її процесуальних компонентів, найпродуктивніша, 
адже саме від неї людина має найбільше задово-
лення. Студент у цьому разі сам знаходитиме час 
для предмета, який йому сподобався. Зрозуміло, 
що викликати інтерес до навчальної дисципліни, 
її змісту повинен викладач [3, с. 52].

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Самостійна робота сприяє формуванню у сту-
дентів інтелектуальних якостей, необхідних май-
бутньому спеціалістові. Вона виховує у студентів 
стійкі навички постійного поповнення своїх знань, 
самоосвіти, сприяє розвитку працелюбності, ор-
ганізаційності й ініціативи, випробовує його сили, 
перевіряє волю, дисциплінованість, тощо.

Самостійна робота студентів є важливою 
складовою у підготовці кваліфікованого фахівця, 
конкурентоспроможного на ринку праці, здатно-
го до компетентної професійної діяльності на рів-
ні світових стандартів.

Отже, думка про те, що самостійна робота 
особистості повинна бути в основі навчання та 
виховання, висловлювалася всіма прогресивни-
ми педагогами як минулого, так і сучасності. Без 
використання самостійної роботи, що активізує 
навчальну діяльність, успішного засвоєння знань 
бути не може.

Таким чином, самостійна робота студен-
тів – це основна форма організації навчання, яка 
включає різноманітні види індивідуальної й ко-
лективної навчальної діяльності, яка здійснюєть-
ся на аудиторних та позааудиторних заняттях 
з урахуванням індивідуальних особливостей і 
пізнавальних можливостей студентів під керів-
ництвом викладача або без його безпосередньої 
участі. Розглядаючи історичний аспект самостій-
ної роботи у пізнавальній діяльності особистості, 
ми повинні зробити наступні висновки: самостій-
на робота є складним, багатоякісним педагогіч-
ним явищем, до розв’язання якого існують різ-
ні підходи. Самостійна робота розглядається як 
дидактична категорія, як форма, метод, прийом, 
засіб, умова, діяльність навчання і виховання. 

Список літератури:
1. Ашеров А.Т. Підготовка, експертиза та захист дисертації [Текст]: навч. посібник для майбутніх професіоналів 

в галузі педагогіки вищої школи та управління навчальними закладами / Аквіва Ашеров; заг. ред. А.Т. Аше-
рова; УІПА – Х.: Вид-во УІПА, 2007. – 112 с. 

2. Про освіту, «Про вищу освіту» [Текст]: закон України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум вид-
во, 2001. – 11. – 38 с. 

3. Астахова О.В. Трансформація соціальних функцій вищої освіти в сучасних умовах [Текст]: навч. посібник 
з соціології освіти для магістрантів, аспірантів, викладачем вищої школи / Олена Астахова; заг. ред. 
О.В. Астахової. – Х.; Знання, 1999. – 75 с. 

4. Бабанський Ю.К. Вибрана педагогічна праця [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1989. – 560 с.
5. Бабанський Ю.К. Педагогіка [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1998. – 386 с. 
6. Бабанський Ю.К. Регіональна організація навчальної діяльності [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: 

Знання, 1981. – 396 с. 
7. Балл Г.В. Гуманістичні засади педагогічної діяльності [Текст]: підручник / Г.В. Балл. – К.: Академія. – 

1994. – 311 с. 
8. Батишев С.Я. Реформа професійної школи [Текст]: навч. посібник / С.Я. Батишев. – М.: Вища школа, 1990. – 

343 с. 



«Молодий вчений» • № 4 (44) • квітень, 2017 р. 380
Костык В.С., Головчук С.Ю.
Киевский университет имени Бориса Гринченко

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация
В статье проанализированы особенности организации самостоятельной работы студентов в условиях 
реформирования высшей школы, проанализированы понятие самостоятельной работы, рассмотрены 
самостоятельную работу как дидактическую категория, как форма, метод, прием, средство, условие, 
деятельность обучения и воспитания.
Ключевые слова: самостоятельная работа, умственная деятельность, учебная деятельность, дидакти-
ческая категория, средства.
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PEDAGOGICAL ASPECTS ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK 
OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION

Summary
The article analyzes the features of independent work of students in higher education reform, the notion 
of self-study, considered independent work as a didactic category, as a form, method, method, tool 
condition, activity training and education.
Keywords: independent work, mental activities, educational activities, didactic category.


