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теоретичні аспеКти організації самостійної навчальної Діяльності 
стуДентів на заняттях із загальнотехнічних Дисциплін

анотація. У статті розглядаються теоретичні аспекти організації самостійної навчальної діяльності сту-
дентів на заняттях із загальнотехнічних дисциплін. Аналізуються різні аспекти тлумачень змісту катего-
рії «самостійність», «самостійна робота», «самостійна навчальна діяльність», висвітлюється сучасний стан 
організації самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів технологій у контексті інформаційно-
комунікаційної технологій. Розкрито позитивні та негативні аспекти використання самостійної навчаль-
ної діяльності у формуванні студентів технологічної освіти.
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tHEoREtiCAL ASPECtS oF oRGAniZAtion oF indEPEndEnt StudY ACtiVitY  
of students in clAsses in generAl technicAl disciplines

summary. The article considers the theoretical aspects of the organization of independent educational activi-
ties of students in classes of general technical disciplines. Various aspects of interpretations of the content of 
the category "independence", "independent work", "independent educational activity" are analyzed, the essen-
tial state of organization of independent educational activity of future teachers of technologies in the context of 
information and communication technologies is covered. Positive and negative aspects of the use of independ-
ent educational activities in the formation of students of technological education are revealed. It was found 
that the independent educational activity of students in its content is an individual, group, collective activity of 
students, which is carried out within the educational process, provided direct intervention of the teacher, meets 
the requirements of curricula and programs aimed at mastering certain social experiences. goals of profession-
al training and is characterized by a certain degree of their cognitive independence. Independent educational 
activity is a multidimensional system object, and it is not identical to independent work, self-education, self-
study and is a logical continuation of educational work and embodies the educational and cognitive minimum 
that guarantees students mastery of a certain level of professional competence. During the study of aspect 
components of independent educational activity, features of ICT application, a group of specific principles was 
revealed: information support of all stages and types of independent educational activity of students; opti-
mality and pedagogical expediency in the choice of forms, types, methods, didactic technologies; interactivity; 
complex differentiation; controllability; procedural. The main features of independent educational activity of 
students in classes of general technical disciplines are analyzed. The didactic conditions of application of in-
formation and communication technologies in the organization of independent educational activity of students 
are revealed and substantiated.
Keywords: independence, independent work, independent educational activity, technological education, 
general technical disciplines.

Постановка проблеми. Сучасному сус-
пільстві необхідні ініціативні та самостій-

ні фахівці, які в складних обставинах зможуть 
реалізувати свої здібності, не розгубитися, взяти 
на себе відповідальність самостійно прийняти 
нестандартне рішення. Рівня освіченості, необ-
хідного для сучасного суспільства, можна досяг-
ти шляхом самоосвітньої діяльності. База готов-
ності до самоосвіти закладається в школі через 
формування вмінь самостійної роботи.

Особливої значущості проблема ефективного 
проектування й організації самостійної навчаль-
ної діяльності набуває в умовах реформування 
системи вищої освіти в Україні, викликане по-
требою приведення її у відповідність до кращих 
світових зразків. Вагомим підґрунтям для кон-
цептуальних змін стали документи Болонського 
процесу, міжнародні дослідницькі проекти, зо-
крема «Технологія та суспільство: оцінка компе-
тенцій» (2007), ТЦМКО – «Налаштування освіт-

ніх структур в Європейському просторі вищої 
освіти», «Освіта і професійна підготовка 2010» 
та ін., а прийняття «Національної рамки квалі-
фікацій» (2011), Законів України «Про вищу осві-
ту» (2014) та «Про Освіту» (2017) у новій редакції 
зумовило перегляд традиційно складених основ 
навчальної діяльності студентів у бік підвищен-
ня її особистісної й компетентнісної спрямованос-
ті, активності й самостійності у виборі цілей і прі-
оритетів, орієнтації на побудову індивідуальних 
освітніх траєкторій [9; 18]. 

Проблема організації самостійної навчальної 
діяльності та провідних форм її організації – само-
стійної й науково-дослідницької роботи та різно-
виду консультацій, має давню історію та розгляда-
ється в численній кількості наукових публікацій 
провідних учених минулого та сьогодення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідники цієї проблеми (Н. Бойко, А. Бугра, 
В. Козаков, О. Королюк, С. Кустовський та ін.  
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[4; 5; 12; 13; 14]) одностайні в тому, що самостій-
на навчальна діяльність студентів є складним 
педагогічним феноменом. 

Учені й педагоги-практики (А. Алексюк, 
В. Бондар, В. Буряк, Г. Васьківська, Н. Волкова, 
В. Євдокимов, В. Козаков, А.Кузьминський,О. Ма-
лихін, О. Молібог, П. Підкасистий, М. Солдатен-
ко, М. Чайка, С. Шаров, О. Янкович та ін. [1; 4; 
5; 6; 12; 13; 14; 19]) одностайні в тому, що само-
стійна навчальна діяльність є винятково важли-
вою в професійному та особистісному саморозвит-
ку студентів, оскільки тільки за її допомогою стає 
можливим формування творчої самостійності, 
ініціативності, креативності, професійної культу-
ри студентів загалом та культури розумової праці 
зокрема, саме в такий спосіб закладаються основи 
для їх саморозвитку та самовдосконалення.

формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Виходячи з даної ситуації ста-
ну наукових досліджень, завданнями є аналіз 
взаємопов'язаного застосування самостійної нав-
чальної діяльності студентів на заняттях із за-
гальнотехнічних дисциплін при використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій у ви-
щих навчальних закладах. 

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Самостійна робота є засобом оволодіння 
студентами ґрунтовними знаннями, уміннями 
самостійно і критично мислити, застосовувати 
здобуті знання на практиці, постійно працюва-
ти над власним розвитком. Тому педагоги по-
кликані прищепити своїм вихованцям уміння 
самостійно здобувати й використовувати набуті 
знання. Від цього значною мірою залежить ре-
зультативність навчально-виховного процесу, го-
ловна мета якого полягає у формуванні творчої 
особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, 
інноваційної діяльності [16].

З філософської точки зору самостійна робота роз-
глядається як прояв та засіб самоосвіти – процесу 
пізнання, що підпорядковується загальним гносео-
логічним закономірностям. Результатом цього про-
цесу виступають нові знання (пізнання сутності, 
законів і відносин об'єктивного світу), які живлять 
творчу діяльність (матеріальну і духовну) [13].

Із одного боку вона перебуває у взаємозв’язку 
з різновидами діяльності студента – навчальною, 
пізнавальною, самостійною, а також діяльністю 
учіння, а з іншого – обумовлюється важливими 
для студента рисами й здатностями – до самоос-
віти, саморефлексії, самоконтролю, самооргані-
зації та самоактуалізації й самовдосконалення 
загалом, до самостійного навчання й пізнання. 
Отже, невипадково, що в науковій літературі 
та освітянській періодиці й дотепер трапляється 
фактичне ототожнення понять «самостійна на-
вчальна діяльність» із «самостійною роботою», 
«самоосвітою» й «самонавчанням». Урешті-решт, 
це негативно позначається на визначенні та ре-
алізації генеральних цілей освітнього процесу. 
Тож, уточнимо характерні ознаки та відокреми-
мо зміст самостійної навчальної діяльності від 
інших дотичних до нього понять і лексем [17].

У педагогічній літературі поняття «самостій-
на робота» і «самостійна діяльність» трактують-
ся тотожно. Основний наголос у цих поняттях 
зроблений на слові «самостійна», що позначає 
або особливість дії, яка виконується без сторон-

ньої допомоги (форма організації діяльності), або 
вказує на характеристику результату виконаної 
дії (якість особистості, вміння працювати само-
стійно). Розуміючи самостійність дії у першому 
значенні, самостійна робота трактується як ви-
конання учнем завдання без будь-якої допомоги, 
але під наглядом педагога, як метод, успіх яко-
го можливий і без зовнішнього керівництва, як 
форма організації пізнавальної діяльності без 
сторонньої допомоги [10; 19].

У самостійні роботі можна виокремити дві 
складові: зовнішню (змістовну) і внутрішню (про-
цесуальну). При розкритті сутності самостійної 
роботи виділяються наступні ознаки: 

– виконання роботи без сторонньої допомоги; 
– опора на власні знання, вміння, переконан-

ня, досвід, світогляд; 
– вираз особистого ставлення, власна аргу-

ментація; 
– прояв ініціативи, творчості. 
У процесуальному аспекті самостійна робота 

трактується як діяльність пізнавальна, свідома. 
Таким чином, поняття «робота» і «діяльність» 
розглядаються як взаємозамінні.

Зрозуміло, що ефективність самостійної ро-
боти в процесі навчання багато в чому зале-
жить від умов її організації, змісту і характеру 
завдань, логіки їх побудови, джерела знань, 
взаємозв'язку наявних і передбачуваних знань 
у змісті завдань, якості досягнутих результатів 
в ході виконання цієї роботи і т. д.

Теоретичний аналіз педагогічної літератури 
показує, що багато дослідників (Н. Дайрі, Б. Єси-
пов, В. Козаков, Г. Ковалева, Г. Щукіна та ін.) 
виділяють в якості основи, яка певною мірою зу-
мовлює і об'єднує всі перераховані вище умови, 
необхідні для залучення учня в самостійну робо-
ту таку рису особистості, як самостійність [22].

Між самостійною роботою і самостійністю існує 
тісний зв'язок. Самостійна робота є з одного боку, 
вираженням уже досягнутої самостійності, з іншо-
го – засобом подальшого розвитку даної якості.

Самостійна навчальна робота розглядається як 
«такий вид навчальної діяльності, при виконанні 
якої передбачається певний рівень самостійнос-
ті учня у всіх її структурних компонентах – від 
постановки проблеми (мети) до здійснення кон-
тролю, самоконтролю і корекції, з переходом від 
виконання найпростіших видів роботи до склад-
ніших, що носять пошуковий характер» [19].

Систематична самостійна робота є основою са-
моосвіти. Самоосвіта на відміну від самостійної ро-
боти – це не тільки форма засвоєння, поглиблення 
та отримання нових знань, а й засіб який служить 
розв’язанню завдань інтелектуального розвитку 
особистості, сприяє поглибленому вивченню тієї 
або іншої галузі знань, усебічному розвитку люди-
ни, її соціальному становленню, вибору професії, 
формуванню життєвих пріоритетів.

Поняття «самостійна робота» та «самоосвіта» 
мають різне значення. Їх ототожнення приво-
дить до плутанини у виборі засобів, форм і ме-
тодів їх практичного здійснення. На наш погляд 
самостійну роботу потрібно розуміти лише як 
складову частину самоосвіти [11].

Самоосвіта теж здійснюється студентом само-
стійно, але значна відмінність цих видів робіт по-
лягає й в тому, що самостійну роботу студент вико-
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нує за завданням викладача, а самоосвітою керує 
сам, конструюючи її відповідно до своїх завдань.

Самостійна робота виступає передумовою 
самоосвіти, так за визначенням С. Гончаренка 
«самоосвіта – це освіта, яку отримують у процесі 
самостійної роботи без проходження систематич-
ного курсу навчання в стаціонарному навчаль-
ному закладі. Крім того самоосвіта, є невідомою 
частиною систематичного навчання в стаціонар-
них закладах, сприяє поглибленню, розширенню 
та більш міцному засвоєнню знань» [7].

Самоосвіта – по-справжньому вільний і в той 
же час найбільш складний вид навчальної ді-
яльності, оскільки пов'язаний із процедурами 
саморефлексії, самооцінки, самоідентифікації 
й виробленням умінь і навичок самостійно зна-
ходити актуальні завдання й трансформувати їх 
у практичну діяльність [19].

За визначенням В. Лозового, «самоосвіта – це 
продовження освіти, тільки за індивідуальною 
програмою відповідно до запитів, інтересів, піз-
навальних потреб особистості, що їх диктують 
умови і протиріччя її життєдіяльності» [22].

Під самоосвітою слід розуміти специфічний 
вид діяльності, який особистість здійснює на до-
бровільних засадах з метою задоволення пізна-
вальних потреб або поліпшення своїх особистіс-
них властивостей і здібностей. Цілі самоосвіти 
ставляться самою особистістю або сприймаються 
нею як власні. Найважливіша відмінність само-
освіти від самостійної роботи полягає в тому, що 
самостійну роботу учень виконує за завданням 
педагога, а самоосвітою керує сам, будуючи її від-
повідно до власних потреб [10; 14].

Самостійна діяльність, якщо її розглядати 
як процес, характеризується наявністю в ній та-
ких компонентів, як: виділення школярем піз-
навальної задачі, загальної та окремих (вмін-
ня в структурі навчальної ситуації виокремити 
мету, побачити задачу); підбір, визначення і за-
стосування адекватних способів дій, що ведуть до 
розв'язання задачі (вміння вибрати шляхи і за-
соби для її вирішення); виконання операцій кон-
тролю (спостереження) за тим, чи вирішується 
поставлена задача знайденими і застосованими 
способами (вміння застосувати засвоєні знання 
і навички на практиці) [10; 19].

Ефективність самостійної роботи залежить 
від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів: 
змісту і складності її задач, керівництва з боку 
старших, рівня знань і загального розвитку 
учнів, їх інтелектуальних навичок і вмінь, моти-
вів і установок, способів і прийомів навчальної 
діяльності [13].

Такий підхід до аналізу сутності самостійної 
роботи дозволяє виділити в її змісті дві сторони 
[4; 10; 19]:

1) внутрішню – розумову, зміст якої – ви-
роблення загальної і окремих цілей діяльності 
співвіднесення предмета і засобів діяльності і на 
цій основі відбір, а також конструювання спосо-
бів виконання дій в ході вирішення пізнаваль-
ної задачі. Тут особливо чітко проявляються такі 
суб'єктивні якості особистості школяра, як здат-
ність подумки уявити собі зону пошуку, передба-
чити його результати; усвідомити обсяг і харак-
тер дій, які доведеться вжити відповідно до умов 
завдання, та ін.;

2) зовнішню – технічну, зміст якої складають 
практичні дії з предметом самостійної діяль-
ності, що здійснюються в певній послідовності 
і забезпечують його перетворення і отримання 
відповідних продуктів пізнавальної діяльності 
(знань і вмінь) [4].

Виходимо з того, що самостійна навчальна ді-
яльність є підструктурою навчальної діяльності, 
оскільки здійснюється відповідно до навчальних 
планів і програм та передбачає отримання на-
решті нових навчально-пізнавальних продуктів, 
проте її відзнакою є самостійність і автономність 
у виконанні студентами навчальних дій, що по-
требує визначеного рівня сформованості їх пізна-
вальної та емоційно-вольової сфер [5].

Ознаками самостійної навчальної діяльності є:
а) підпорядкованість змісту й вимогам на-

вчальних планів і освітньо-професійних програм 
підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема 
технолого-педагогічних спеціальностей;

б) відповідність змісту, обсягу, структурі та ло-
гіці навчального процесу на технолого-педаго-
гічних факультетах;

в) прояв високого рівня самостійності у вико-
нанні студентами навчально-пізнавальних дій 
в аудиторний та позааудиторний час за безпо-
середнього чи опосередкованого керівництва ви-
кладача;

г) спрямованість на особистісне й професійне 
самовдосконалення в педагогічній і технологіч-
ній сферах;

д) самодетермінованість, самопрограмова-
ність, усвідомленість навчальних дій;

е) зумовленість рівнем розвитку когнітивних 
процесів та емоційно-вольової сфери студентів;

є) умотивованість, активність, рефлексив-
ність, самостійність студентів під час постановки 
мети й завдань, відбору методів і засобів, орга-
нізації, здійснення оцінки контролю та корекції 
навчальної діяльності (А. Алексюк, А. Бугра, 
В. Буряк, С. Заскалєта, В. Козаков, А. Лозова, 
О. Малихін, І. Харламов [1; 5; 6; 10; 12; 15; 16]).

Ґрунтуючись на сутнісних ознаках дотичних до 
досліджуваної діяльності понять, доходимо висно-
вку про те, що самостійна навчальна діяльність 
за своїм змістом є індивідуальною, груповою, ко-
лективною діяльністю студентів, яка здійснюєть-
ся в межах навчального процесу, за умови безпо-
середнього невтручання викладача, відповідає 
вимогам, змісту навчальних планів і програм, 
є спрямованою на формування професійної ком-
петентності студентів технолого-педагогічних 
спеціальностей відповідно до цілей професійного 
навчання та характеризується визначеним ступе-
нем пізнавальної самостійності студентів у проце-
сі своєї організації та здійснення [17].

Отже, освітній процес загалом і самостійна 
навчальна діяльність студентів технолого-пе-
дагогічних спеціальностей зокрема має на меті 
оволодіння студентами професійними компетент-
ностями, з-поміж яких спеціально-професійними, 
у відповідних видах професійної діяльності, як-от:

– інженерно-педагогічна діяльність – складне 
інтегральне утворення, що включає різноманітні 
види діяльності: власне педагогічну (організація 
навчання й виховання учнів засобами трудово-
го навчання, технологій і креслення) і виробни-
чо-технологічну (розробка виробничо-технічної 
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й технологічної документації, забезпечення ви-
робничого процесу в навчальних майстернях, об-
слуговування матеріально-технічної бази лабора-
торій і кабінетів, освоєння нових технологічних 
процесів і техніки тощо) (Е. Зеєр, Н. Глухан [11]);

– інженерно-технічна діяльність – діяльність 
із розробки та втілення технічної ідеї, що завер-
шується створенням ефективно діючого технічно-
го об’єкта для забезпечення трудового й профіль-
ного навчання (Н. Некрасова, С. Некрасов [17]);

– професійно-графічна діяльність – діяльність 
із розробки й виконання комплексу графічного 
навчально-інформаційного забезпечення процесу 
трудового й профільного навчання (комплекти на-
вчальних плакатів, моделей, роздаткового мате-
ріалу, конструкторсько-технологічної документа-
ції, навчальних завдань) (Я. Матвісів [22, с. 133]);

– проектно-конструкторська діяльність – 
комплексна пізнавально-перетворювальна діяль-
ність, що передбачає цілеспрямований творчий по-
шук вирішення технічних завдань із проектування 
форми деталей, матеріалів для їхнього виготов-
лення, технології виготовлення, а також способів 
з’єднання деталей і їхнього положення в просторі 
з метою створення виробу із заданими властивос-
тями (О. Сидоров, І. Кондратович [11, с. 89]);

– практико-перетворювальна діяльність – 
цілеспрямована діяльність з оволодіння спеці-
альними знаннями, уміннями, навичками, тех-
нологіями виготовлення об’єктів праці й обробки 
матеріалів;

– декоративно-прикладна діяльність – вид 
художньо-трудової діяльності з виготовлення 
й художнього оздоблення ручним чи частково ма-
шинним способом побутових речей, що мають не 
лише утилітарне, а й, передусім, естетичне при-
значення, слугують і для практичних цілей і для 
прикрашання життя людей (Л. Оршанський [8]);

– науково-дослідницька діяльність – вивчен-
ня й опрацювання шляхів і засобів вирішення 
творчого, дослідницького завдання із заздале-
гідь невідомим рішенням [7].

Відтак, професійне освіта студентів із за-
гальнотехнічних дисциплін передбачає засво-
єння значної кількості інформації, пов’язаної 
з виробничими, інженерно-технічними, техно-
логічними, проектними процесами, сучасни-
ми інформаційними технологіями, графічною, 
конструкторською й проектною документацією, 
зумовлює формування в студентів практич-
них умінь і навичок, зокрема в галузі технічної 
й обслуговуючої праці, декоративно-прикладно-
го мистецтва, розмаїття технологій із перетво-
рення матеріалів (речовин), енергії, інформації, 
біологічних і культурних об’єктів тощо [6; 10].

Необхідно зазначити, що самостійна робо-
та формує самостійність студента не тільки як 
сукупність умінь і навичок, але й як рису ха-
рактеру, що відіграє істотну роль у структурі 
особистості студентів технолого-педагогічних 
спеціальностей. Водночас, самостійна робота 
сприяє формуванню професійної компетентності 
майбутніх фахівців, забезпечує процес розвитку 
їх методичної зрілості, навичок самоорганізації 
й самоконтролю освітньої діяльності [14]. Ця осо-
бливість самостійної роботи є винятково важли-
вою, бо сприяє становленню майбутнього вчите-
ля трудового навчання й технологій як суб’єкта 

професійної діяльності, здатного до саморозвит-
ку, планування та втілення своїх дій [12].

З позицій викладача самостійна робота сту-
дента – це спосіб, форма організації його на-
вчання, особлива, створювана ним система 
дидактичних умов, що передбачає постановку 
перед студентами системи завдань відповідно 
до змісту навчальної дисципліни та методики її 
навчання [9]. Із позиції студента – це різновид 
навчальної діяльності, якою він опановує шля-
хом розв’язання визначеної системи завдань за 
опосередкованого керівництва викладача як 
в аудиторії, так і поза нею. При цьому самостій-
на робота студента виконує в освітньому проце-
сі ЗВО навчальну, пізнавальну, коригувальну, 
стимулювальну, виховну, розвивальну та ряд 
інших функцій [16]. Тобто, з одного боку, само-
стійна робота є педагогічним засобом організації 
й управління самостійною навчальною діяльніс-
тю студента, а з іншого, – є специфічною формою 
навчального й наукового пізнання. 

Самостійна робота виконується в спеціально 
відведений час; для неї характерна різноманіт-
ність організаційних форм (фронтальна, інди-
відуальна, парна, групова, колективна робота 
студентів), форм організації (аудиторна й поза-
аудиторна), наявність конкретних результатів, 
виражених у певному (усному, письмовому, елек-
тронному або комбінованому) вигляді, визначе-
ний рівень продуктивності (репродуктивна за 
зразком, реконструктивно-варіативна, частково-
пошукова, творчо-дослідницька) [10; 19]. 

Самостійна робота може бути також охарак-
теризована за дидактичною метою, типом пізна-
вальної діяльності студентів, місцем проведення, 
плановістю, способом виконання поставлених 
завдань (змістовні, репродуктивні, колективні, 
орієнтувально-пошукові способи), за ступенем 
застосування сучасних ІКТ (електронне, комбі-
новане, змішане учіння) тощо [19].

Аудиторна самостійна робота студентів, з одно-
го боку, є найбільш зрозумілою в плані її органі-
зації, водночас, як показує практика, є найбільш 
недооціненою формою навчального й наукового 
пізнання студентів. Зазвичай, питома вага са-
мостійності студента під час аудиторних занять 
є досить низькою, уся самостійна робота в ауди-
торії зводиться до контролюючих заходів, у кра-
щому випадку диференційованого характеру, що 
звісно збіднює навчальний процес.

Позааудиторна самостійна робота студентів 
є логічним продовженням аудиторних занять. За 
А. Алексюком, відповідно до ритму роботи вищої 
школи і традицій у планування її роботи, у поза-
аудиторній самостійній роботі студентів можуть 
бути розглянуті дві взаємопов’язані підсистеми – 
систематична (розподілена за днями невелики-
ми обсягами) і акордна самостійна робота (комп-
лексна і тривала за часом) [1].

З метою вирішення проблеми ефективної ор-
ганізації самостійної навчальної діяльності сту-
дентів із загальнотехнічних дисциплін можна 
запропонувати запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій до досліджуваного 
навчального процесу.

Організація самостійної навчальної діяльнос-
ті студентів із застосуванням ІКТ зумовлює роз-
робку принципово нових комп’ютерно зорієнтова-
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них дидактичних матеріалів та ТЗН. Усе це має 
забезпечити можливість студентові реалізувати 
на практиці дійсну самостійність у виборі темпу, 
ритму, форм, методів, конкретних завдань, засо-
бів контролю, способів взаємодії з викладачем, 
освітніх траєкторій загалом і в такий спосіб усві-
домити себе суб’єктом власної освітньої діяльнос-
ті [5]. При цьому, у викладача існує два основні 
підходи до застосування ІКТ у цьому процесі – 
створення авторського методичного забезпечен-
ня самостійної навчальної діяльності студентів 
або адаптація й надання доступу студентам до 
певних електронних освітніх ресурсів за допомо-
гою ІКТ-інструментарію [10; 19].

Спираючись на праці С. Архангельського, 
А. Бугри, Т. Гордієнко, С. Заскалєтої, В. Кондра-
тюка [5; 6; 13; 17; 22] та ін., розглянемо такі ета-
пи організації самостійної навчальної діяльності 
студентів із застосуванням ІКТ, як підготовчий 
(програмно-цільовий), основний (діяльнісно-про-
дуктивний) і завершальний (оцінювально-реф-
лексивний) етапи.

На першому, програмно-цільовому етапі, 
проектується система самостійної навчальної 
діяльності студентів – її мотиваційно-потребніс-
ний, змістово-процесуальний і контрольно-оцін-
ний компоненти. Передусім, керуючись освітньо-
професійною програмою підготовки студентів 
технолого-педагогічних спеціальностей, слід ви-
значити провідні компетентності, обсяг профе-
сійних знань, практичних умінь і навичок, які 
мають бути сформовані в студентів під час ауди-
торних занять та в самостійній роботі, виявити 
зміст і логіку засвоєння дисциплін, проміжні 
та кінцеві вимоги до їх вивчення, з’ясувати мож-
ливості суб’єкта самостійної навчальної діяль-
ності, його мотиви, інтереси й потреби, які мають 
бути задоволені в процесі самостійної навчальної 
діяльності [10; 19].

Наступним важливим завданням є структу-
рування обсягу навчальної інформації за кон-
текстно-модульним принципом, виходячи зі 
змісту навчальної дисципліни і її місця в систе-
мі професійного навчання; далі планування об-
сягу й змісту самостійної навчальної діяльності 
студентів; його розподіл за формами організа-
ції – самостійною роботою, консультаціями, на-
уково-дослідницькою роботою студента, а також 
інформальним навчанням.

Нарешті, для побудови змісту самостійної 
навчальної діяльності студентів доцільно віді-
брати дидактичні засоби її організації із застосу-
ванням ІКТ.

Результатом цього етапу має стати техноло-
гічний проект самостійної навчальної діяльності 
студентів, що організовується й здійснюється із 
застосуванням ІКТ [22].

Діяльнісно-продуктивний етап передбачає 
власне організацію й виконання самостійної 
навчальної діяльності студентів і управління 
цим процесом із застосуванням ІКТ, а саме: умо-
тивування студентів, розподіл завдань, налаго-
дження засобів зворотного зв’язку, контроль за 
діяльністю студента з подальшою корекцією ре-
зультатів задля досягнення поставлених цілей. 
Результатом цього етапу повинно бути виконан-
ня студентами у визначений термін певної систе-
ми навчально-пізнавальних завдань.

Оцінювально-рефлексивний етап націлю-
ється на аналіз процесу самостійної навчальної 
діяльності з боку викладача, а також самокон-
троль, самоаналіз, самооцінку, коригування піз-
навальних дій та отриманих результатів і засто-
сованих засобів з боку студента. Як результат, 
цей етап має на увазі оцінювання й коригування 
отриманих студентом результатів автономного 
учіння та прогнозування подальших напрямів 
удосконалення самостійної навчальної діяльнос-
ті та її засобів на новому відрізку навчального 
матеріалу.

Найважливішим аспектом оптимальної орга-
нізації самостійної навчальної діяльності студен-
тів є комплексне планування її цілей і завдань. 
При визначенні дидактичних цілей орієнтуємо-
ся на кінцеві результати навчальної діяльності 
студентів на тому чи тому відрізку навчального 
матеріалу. Завданнями організації самостійної 
навчальної діяльності студентів із застосуван-
ням ІКТ є такі:

– забезпечити в студентів технолого-педаго-
гічних спеціальностей належний рівень мотива-
ційної готовності, визначену суб’єктну позицію 
до організації самостійної навчальної діяльності 
із застосуванням ІКТ;

– сформувати організаційно-психологічну 
структуру самостійної навчальної діяльності сту-
дентів із огляду на специфіку підготовки на тех-
нолого-педагогічних спеціальностях;

– реалізувати дидактичні можливості ІКТ 
в організації самостійної навчальної діяльності 
студентів;

– забезпечити належний рівень організації 
самостійної навчальної діяльності студентів із 
застосуванням ІКТ як загалом, так і за окреми-
ми напрямами.

В основу організації самостійної навчальної 
діяльності студентів із застосуванням ІКТ покла-
дено певні методологічні підходи [22]:

– Компетентнісний підхід – пріоритетна 
орієнтація на цілі й вектори освіти студентів 
технолого-педагогічних спеціальностей, на фор-
мування в студентів як загальних, так і спеці-
ально-професійних – предметно-теоретичної, ін-
женерно-педагогічної, технічної, технологічної, 
проектно-технічної, графічної, художньо-графіч-
ної, предметно-практичної, конструктивно-про-
ектувальної, організаційнодіяльнісної, профе-
сійно-комунікативної, креативно-конструктивної 
й адаптивної компетентностей [25].

– Системний підхід – дослідження й реаліза-
ція самостійної навчальної діяльності й ІКТ як 
системних об’єктів.

– Особистісно-діяльнісний підхід ґрунтується 
на необхідності формування в студентів у системі 
самостійної навчальної діяльності специфічних 
професійних видів діяльності – інженерно-педа-
гогічної, інженерно-технічної, професійно-гра-
фічної, проектно-конструкторської, практико-
перетворювальної, декоративно-прикладної, із 
урахуванням їх індивідуальних здібностей, мо-
тивів і потреб та шляхом створення умов для їх 
самоактуалізації, самореалізації, саморозвитку, 
самовдосконалення [53].

– Інформаційний підхід – розглядає особли-
вості циркуляції навчальної інформації в єди-
ному інформаційному просторі закладу вищої 
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освіти, оцінює ступінь його інформаційної наси-
ченості, характеризує та описує механізми отри-
мання, передачі, розпізнання, перетворення 
й зберігання навчальної інформації, важливої 
для функціонування системи самостійної нав-
чальної діяльності студентів.

– Технологічний підхід – конструювання зміс-
ту самостійної навчальної діяльності студентів 
як технологічного проекту, виходячи з освітніх 
орієнтирів, цілей навчання на технолого-педа-
гогічних спеціальностях, із чітким плануванням 
фаз, стадій, етапів, послідовних технологічних 
ланцюгів у взаємодії викладача й студентів, за-
собів корекції й контролю за встановленими фік-
сованими результатами із застосуванням ІКТ.

– Модульний підхід – квантування змісту і про-
цесу організації самостійної навчальної діяль-
ності на автономні, функціонально зорієнтовані 
етапи його розвитку, де кожен з етапів має власне 
програмноцільове й методичне забезпечення [16].

– Рефлексивний підхід передбачає системну 
рефлексію суб’єктів організації самостійної нав-
чальної діяльності з метою своєчасного виявлен-
ня й корекції недоліків і недоречностей в органі-
зації цієї діяльності, об’єктивної оцінки процесу 
та результату автономного учіння й застосова-
них засобів ІКТ [7].

Водночас, під час дослідження аспектних 
складових самостійної навчальної діяльності, 
особливостей застосування ІКТ під час її орга-
нізації виявлено групу специфічних принципів, 
зокрема [10; 19]:

– інформаційного забезпечення всіх етапів 
і різновидів самостійної навчальної діяльності 
студентів;

– оптимальності та педагогічної доцільнос-
ті у виборі форм, видів, методів, дидактичних 
технологій, а також обсягу й регламенту само-
стійної навчальної діяльності студентів, у якій 
широко застосовуються ІКТ;

– інтерактивності – забезпечення автономно-
го засвоєння студентами знань і способів діяльнос-
ті на основі діалогової взаємодії викладача, студен-
та та інформаційно-комунікаційних засобів;

– комплексної диференціації – диференціа-
ція дидактичного матеріалу, організації само-
стійної навчальної діяльності студентів, мето-
дів поточного та підсумкового контролю, засобів 
взаємозв’язку в системі «викладач-студент», ІКТ-
інструментів відповідно до ознак динамічних ти-
пологічних груп студентів [10];

– керованості – координованість, підконтроль-
ність, урегульованість створеної системи самостій-
ної навчальної діяльності, здатність функціону-
вати в поточному режимі та поетапно вирішувати 
завдання організації із застосуванням ІКТ;

– результативності й економічності в орга-
нізації й застосуванні ІКТ, що має забезпечити 

досягнення запланованих результатів самостій-
ної навчальної діяльності із найменшими витра-
тами матеріальних, інформаційних та людських 
ресурсів;

– процесуальності – організація самостійної нав-
чальної діяльності студентів як послідовності етапів, 
що органічно випливають один з одного та врешті-
решт приводять до запланованого результату;

– діагностичності – закладеної можливості 
моніторингу за процесом і результатом організа-
ції самостійної навчальної діяльності студентів за 
допомогою природних засобів освітнього процесу;

– гейміфікації – використання ігрових еле-
ментів і методів проектування гри задля досяг-
нення цілей організації самостійної навчальної 
діяльності студентів, підвищення мотивації її 
суб’єктів (рольові, ділові, управлінські ігри, рей-
тинг, квест тощо) [8];

– адаптивності – використання розроблених 
дидактичних процедур застосування ІКТ в орга-
нізації самостійної навчальної діяльності під час 
вивчення студентами всіх дисциплін навчально-
го плану підготовки;

– ергономічності – доцільного розподілу 
функцій між людьми та ІКТ у системі самостій-
ної навчальної діяльності студентів відповідно до 
психофізіологічної структури діяльності люди-
ни, відповідності застосованих ІКТ-інструментів 
можливостям і особливостям сприйняття, пам’яті 
й мислення людини; зменшення напруженості 
людей в організації самостійної навчальної ді-
яльності при застосуванні ІКТ, при збереженні 
рівня її ефективності [19].

висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
Отже самостійна навчальна діяльність студентів 
за своїм змістом є індивідуальною, груповою, ко-
лективною діяльністю, яка здійснюється в межах 
навчального процесу, за умови безпосередньо-
го невтручання викладача, відповідає вимогам, 
змісту навчальних планів і програм, спрямована 
на засвоєння певного суспільного досвіду відпо-
відно до цілей професійного навчання. 

Роль самостійної навчальної діяльності сту-
дентів зростає: вона стає найважливішою вимо-
гою до організації навчально-виховного процесу 
у вищих навчальних закладах і засобом його 
інтенсифікації. Саме вміння самостійної роботи 
є запорукою оволодіння студентами системними 
і міцними знаннями, засобом розвитку їх пізна-
вальних здібностей та формування таких якос-
тей особистості як активність та самостійність. 
Успішність самостійної навчальної діяльність 
студентів визначається її продуманою організа-
цією та раціональним використанням сучасних 
дидактичних засобів, серед яких провідне місце 
займає використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій.
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22. Цись О.О. Організація самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей 
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