
ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
  

Юрій Атаманчук  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Поняття «самостійна робота» є складним і багатозначним явищем. По-

різному розкривається її суть і ознаки, по різних підставах проводиться 

класифікація її видів. Проблемам організації самостійної роботи 

присвячується безліч досліджень, але більшість з них пов’язана з початковою 

і середньою школою і менше з вищою школою. Самостійна робота в них 

зазвичай розглядається або як дозована або керована педагогом діяльність 

учнів у класі, або як домашняя робота виконувана без безпосередньої участі 

вчителя, але за його завданням в позаурочний час. 

У дослідженнях, присвячених проблемам підготовки фахівців у вищій 

школі, самостійна робота представлена, перш за все, як одна з основних 

організаційних форм навчального процесу, яка, з одного боку, є засобом 

організації і управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, а з 

іншого боку, є специфічна форма навчального пізнання. 

У дисертаційному дослідженні А.Н. Риблової самостійна робота 

розглядається як самостійна пізнавальна діяльність, виступаюча як основний 

вид навчальної діяльності, організовуваний, здійснюваний і контрольований 

студентами «по процесу і результату на основі зовнішнього 

опосередкованого системного управління з боку викладача» [7]. Можна 

погодитися з автором даного дослідження в тому, що успішне здійснення 

позаурочної самостійної пізнавальної діяльності вимагає попереднього 

навчання студентів прийомам, формам і змісту цієї діяльності в аудиторії під 

керівництвом викладача 

У психолого-педагогічній літературі існують приклади розмежування 

понять «самостійна робота» і «самостійна навчальна діяльність». Під 

«самостійною навчальною діяльністю» розуміється вид пізнавальної 

діяльності, регульованої і керованої студентами як суб’єктом даної 

діяльності, і є направленою на освоєння наочних знань і культурно-

історичного досвіду, а «самостійна робота» трактується як форма організації 

і здійснення навчально-пізнавальної діяльності без безпосереднього 

керівництва з боку викладача. 

У трактуванні І.А. Зімней поняття «самостійна робота» і «самостійна 

навчальна діяльність» є близькими за своєю суттю і виступають як вища 

форма навчальної діяльності, в якій «понад усе можуть проявлятися 

мотивація, цілеспрямованість, самоконтроль, самоорганізація і інші особисті 

якості, що є основою для особи, що знаходиться в навчальному процесі». 

На думку Т.А. Коноваленко самостійна робота – це метод вищої освіти 

і засіб індивідуалізації процесу навчання, в основу якого покладена взаємодія 

викладача і студентів, що носить партнерський характер і що приймає різні 



форми залежно від мети самостійної роботи. У той же час, самостійна робота 

студентів є не що інше, як самостійна навчальна діяльність, що включає всі її 

атрибутивні ознаки [3]. 

На відміну від самостійної навчальної діяльності школяра, успішна 

самостійна робота у вузі вимагає від майбутніх фахівців наявність певних 

якостей. Дані якості подані цілями формування і розвитку його 

індивідуальності стосовно кожної сфери у вигляді наступної моделі: 

 у мотиваційній сфері – розвиток ціленаправленої самостійної 

діяльності, прагнень до досягнення успіхів в навчальній і професійній 

діяльності, потреби в творчій самореалізації; 

 у інтелектуальній сфері – розвиток креактивності мислення, 

професійної, навчальної, творчої уяви; 

 у емоційній сфері – розвиток вміння управляти власним емоційним 

станом в умовах самостійної діяльності; 

 у вольовій сфері – розвиток наполегливості, цілеспрямованості в 

діяльності, в здатності долати труднощі; 

 у наочно-практичній сфері – розвиток творчих здібностей 

самостійно робити вибір, ухвалювати рішення; 

 у сфері саморегуляції – розвиток уміння управляти собою в стані 

пошуку, аналіз своїх творчих активів; 

 у екзистенціальній сфері – розвиток уявлень про себе як про творчу 

індивідуальність, незалежністю і самостійністю. 

Дана система цілей розвитку індивідуальності студента в процесі 

виконання ним самостійної роботи являє собою модель його 

індивідуальності як майбутнього фахівця, оскільки відображає спільні 

професійно значущі властивості і якості психіки [3]. 

Погляди на самостійну роботу студентів в зарубіжних джерелах, так 

само розподіляються в достатньо широкому діапазоні думок: від визначення 

самостійної роботи як такої, що реалізовується в аудиторії і за її межами 

шляхом формування таких рис у студентів, як здібність до творчої праці, 

високої продуктивності, наполегливості до її розуміння як уміння студентів 

самостійно визначати цілі, засоби змісту і умови своєї навчальної діяльності 

без всякої підтримки з боку викладача. 

Таким чином, самостійна робота – це: 1) навчальна діяльність 

студентів; 2) навчальне завдання; 3) форма організації навчального процесу у 

вищій школі, 4) засіб формування умінь керування процесом професійного 

становлення майбутніх фахівців. 

Класифікація форм, типів і видів самостійної роботи в психолого-

педагогічній літературі проводиться на різних підставах. Так, по охопленні 

учнів розрізняють індивідуальну, фронтальну і групову самостійну роботу 

[2]. По оформленню відповідей – письмові, усні і практичні її види. 

Досить поширеною є класифікація видів самостійної роботи, що 

здійснюється по місцю виконання: 

1) аудиторна самостійна навчальна діяльність студентів; 



2) самостійна робота лабораторного типу: 

3) позааудиторна самостійна робота. 

За ступенем автономності, рівню готовності студентів до самостійної 

навчальної діяльності і форм завдань, що виконуються, самостійну роботу 

поділяють на типи: репродуктивний (відтворюючий), реконструктивний (що 

перетворює) і евристичний (творчий). 

Остання класифікація одночасно відображає етапи розвитку творчої 

самостійності студентів. За даними досліджень більш 75 % студентів на 

початкових етапах навчання використовують репродуктивні методи роботи, 

які пов’язані із запам’ятовуванням і відтворенням матеріалу найчастіше з 

лекційного курсу. Процедури перетворення навчального матеріалу здатні 

виконати 27 %, а евристичні – тільки 11 % [8]. 

Самостійна робота евристичного типу, на думку більшості дослідників, 

може розглядуватися як мета навчання, оскільки по своїй структурі і 

характеристикам вона збігається з основними вимогами, що пред’являються 

до необхідного рівня творчого розвитку людини. Його зовнішні прояви 

виражаються, перш за все, в розвитку мови і мислення, дослідницької 

активності. 

Найбільш спільними характеристиками і структурними компонентами 

творчого потенціалу людини є пізнавальні потреби, «складовими 

психологічної основи домінантності пізнавальної мотивації в порівнянні з 

іншими типами мотивації». Причому дослідницька активність виражається в 

самостійній постановці питань і проблем по відношенню до нового і 

невідомого, а розвиток здійснюється, як пошук відповідей на власні питання 

і дослідження шляхів вирішення поставлених проблем. 

Процедура вирішення проблем, як підкреслює А.М. Матюшкин, 

завжди є процесом досягнення інтелектуальної мети, відповіді на поставлене 

питання, виявлення невідомого. Цей процес включає етапи послідовних 

перетворень: 

 визначення шляху пошуку невідомого; 

 виявлення проміжних цілей і постановка питань, які складають 

стратегію пошуку; 

 виявлення прихованих, явно не заданих елементів і стосунків. 

У багатьох випадках ці явно не задані стосунки приховані раніше 

засвоєними знаннями, сформованими стереотипами, установками, що 

склалися. Трудність відкриття нового полягає, в подоланні звичних підходів 

до вирішення складної проблеми. Творчість виявляється в оригінальності, що 

досягається на основі інтуїтивного використання побічних продуктів 

діяльності латеральних форм мислення, що «не відносяться до справи». 

Можна повністю погодитися з думкою тих авторів, які вважають, що 

теоретична і методична розробка проблеми організації навчання, 

направленого на підвищення самостійності майбутніх фахівців, вимагає 

розгляду самостійної роботи як вищої форми навчально-пізнавальної 

діяльності, яка включає мотиваційно-цільову, наочно-змістовний і 

організаційно – управлінські аспекти. 



Дослідження самостійної роботи студентів як об’єкту навчання слід 

починати з аналізу її мотиваційно-цільової основи, оскільки цілі і потреби, 

що стоять за ними, цінності, емоції і мотиви є її ведучим і системо-

створюючою ланкою. 

Проведене А.Б. Орловим узагальнення зарубіжних теорій мотивації по 

таких підставах як тип мотивації і зміст основних понять, з метою 

зіставлення положень про мотивацію, що входять до складу різних теорій, 

дає уявлення про основні характеристики мотивації в їх зіставленні. Так 

основне поняття мотиваційної сфери досліджень «мотив», в теорії діяльності 

виступає в найзагальнішому вигляді як предмет потреби [4, 32]. 

Характеризуючи мотиви, А.Н. Леонтьев підкреслював, що їх основна 

функція полягає в спонуканні і напрямі діяльності. Саме поняття 

«діяльність» слід співвідносити, перш за все, з поняттям «мотив». Іншими 

словами, «мотив – це те, що характеризує діяльність, спонукає саме 

діяльність, відомі види діяльності або окремий конкретний вид діяльності. 

Основною характеристикою мотиваційної системи є динамічність, 

тобто здібність до посилення або послабіння одного або декількох мотивів, їх 

диференціація, інтеграції, зміни, заміни одних мотивів іншими.  

Мотиви, що входять в мотиваційно-цільову систему навчально-

пізнавальної діяльності, дуже різнорідні і їх класифікація може проводитися 

на різних підставах. Так, по ступеню актуалізації А.Н. Леонтьев розрізняє 

«актуальні і потенційні» мотиви. 

А.А. Вербіцкий в рамках дослідження проблем активності студентів у 

вузі виділяє дві групи мотивів: мотиви досягнення і пізнавальні мотиви. «У 

першій групі пізнавальна діяльність є лише засобом досягнення мети, що 

знаходиться поза самою пізнавальною діяльністю (широкі соціальні мотиви, 

мотиви досягнення), в іншій вона сама є метою (пізнавальні мотиви)». 

Пізнавальна мотивація породжується потребою засвоєння нового, невідомого 

знання тобто людину цікавить сам процес і зміст пізнання. 

Досліджуючи проблему трансформації мотивів в контекстному 

навчанні в університеті, особливість якого полягає в тому, що зміст 

навчальної діяльності студентів визначається не лише «в логіці науки, але і 

через модель фахівця – в логіці майбутньої професійної діяльності, що додає 

цілісність, системну організованість і особистий інтерес до засвоєних знань» 

[1, 13], А.А. Вербицький і Н.А. Бакшаєва роблять певні виводи. Головні з них 

полягають в тому, що розвиток пізнавальних і професійних мотивів 

обумовлено динамікою розгортання професійно-орієнтованої діяльності 

студентів. Це дозволяє вирішити основне протиріччя між навчальною 

діяльністю студентів і їх майбутньою професійною діяльністю. З 

урахуванням високого рівня професійної спрямованості студентів першого 

курсу, на мій погляд важливим є також і виведення вищезазначеними 

авторами про необхідність створення психолого-педагогічних умов 

взаємозв’язаного розвитку пізнавальних і професійних мотивів і їх проявів у 

вигляді цілей, інтересів, прагнень в мотиваційній сфері суб’єкта, загальним 

джерелом яких є навчально-пізнавальна діяльність. 



Основу мотивації навчання, на думку А.К. Маркової складають 

пізнавальні і соціальні мотиви. 

Пізнавальні мотиви включають: «широкі пізнавальні мотиви 

(орієнтація на оволодіння новими знаннями – фактами, явищами, 

закономірностями); навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на засвоєння 

способів добування знань, прийомів самостійного придбання знань); мотиви 

самоосвіти (орієнтація на придбання додаткових знань і потім на побудову 

програми самоудосконалення). 

Соціальні мотиви можуть мати наступні рівні: широкі соціальні мотиви 

(розуміння соціальної значущості успішного професійного становлення); 

вузькі соціальні або позиційні мотиви (прагнення зайняти певну позицію в 

стосунках з тими, що оточують дістати їх схвалення), мотиви соціальної 

співпраці (орієнтація на оволодіння навиками професійно-орієнтованого 

спілкування). 

Отже, пізнавальна мотивація є більшою мірою віддзеркаленням 

заданих умов діяльності, а не тільки лише проявом стійких рис особи. Це дає 

надію на можливість цілеспрямованого формування пізнавальної мотивації 

при створенні певних умов навчальної діяльності, що включають 

перспективні принципи, форми і методи навчання. 

В основі мотивації досягнення лежить прагнення до успіху і уникнення 

невдачі. Такий тип мотивації породжується системою освіти, орієнтованою 

на зовнішні цілі: отримати гарну оцінку на іспитах і заліках, отримувати 

стипендію, і т. д. Проте, результативність підготовки фахівців високої 

кваліфікації, отримання ними потреби до постійного професійного 

саморозвитку можливі лише на основі формування у студентів пізнавальної 

мотивації. Пізнавальна мотивація також є основою для розвитку особових 

якостей людини. Але це не означає, що необхідно повністю виключити 

мотивацію досягнення. Вона також грає важливу роль в навчальному 

процесі. 

При цьому студентів необхідно приваблювати до аналізу 

психологічних механізмів подолання тривожності, помилкових установок по 

відношенню до навчальної діяльності. Стратегія педагогічного керівництва 

повинна включати діагностику студентами своїх досягнень, оволодіння ними 

прийомами постановки мети, умінням приймати і надавати допомогу. 

Така складна багаторівнева і багатовимірна система як мотивація 

залежить від безлічі чинників, у тому числі, і від віку людини. Так 

В.Д. Шадріков відзначає, що «дорослий в індивідуальній діяльності здійснює 

дію під впливом вектора «мотив – мета» [10, 183], на відміну від дитини, 

яким рухає мотив, а мета виходить від дорослого». 

Як видимий, процес становлення мотивів включає: етап актуалізації 

мотивів, що діють, і постановки на їх основі цілей навчальної діяльності; 

позитивне підкріплення мотиву при реалізації поставлених цілей; поява 

нових мотивів; побудова ієрархії мотивів і поява у них нових якостей. У міру 

свого розвитку мотиви можуть набувати як змістовні якості (усвідомленість, 

узагальненість, самостійність, універсальність) так і динамічні властивості 



(стійкість, ступінь вираженості, динамічність, емоційне забарвлення). 

Дослідження мотивації самостійної роботи майбутніх студентів не буде 

достатньо повним без врахування такого параметра як цінності. Актуальність 

цього напряму обумовлюється тим, що під впливом корінних змін, що 

відбуваються в суспільстві, багато що в житті людей піддається переоцінці. 

Тому результати дослідженні про ціннісних орієнтаціях особи в епоху змін, 

проведених М.С. Яніцким є не лише цікавими, але і корисними, адже в них 

показаний тісний взаємозв’язок цінностей з процесом само активізації 

потенційних можливостей особи, закладених в її внутрішній природі.  

Підхід до розвитку особи як становленню ціннісному, тобто що є 

процесом руху до ідеалу позначений в теорії особи А. Маслоу. Причому цим 

ідеалом є сама особа, що всесторонньо реалізувала себе. Цінності на різних 

етапах її розвитку служать орієнтиром, системою координат [8]. На цій 

підставі, процес професійного саморозвитку є одночасно процесом 

отримання майбутнім фахівцем основних цінностей: порядності, чесності, 

працьовитості, наполегливості і так далі 

Істотну теоретичну і практичну значущість для даного дослідження 

мають принципи самостійності і людяності, що розробляються у вітчизняній 

теорії, як філософської системи і їх центральний момент – віра в себе, 

здібність до самостійної роботи, досвід професійно-орієнтованого навчання, 

що розробляється у вітчизняній педагогічній теорії і практиці. 

Подвійний характер самостійної роботи студентів, обумовлений 

взаємодією суб’єктів освітнього процесу (навчання викладачем і вчення 

студента) допускає її визначення з організаційно-педагогічної позиції і з 

позиції власної участі студента в її різних видах. 

З позиції викладача самостійна робота є як метою, так і засобом 

управління навчально-пізнавальним процесом. При цьому саме управління 

полягає в переведенні студентів з одного рівня цієї діяльності на іншій і 

забезпеченні єдності в управлінні процесом освоєння наочних знань 

студентами за допомогою формування у них навчальної компетенції. Під 

«навчальною компетенцією» розуміється здатність і готовність до 

усвідомленої і ефективної навчальної діяльністю. У основі навчальної 

компетенції, тобто позиції «я – вчитель» по Ю.Н. Кулюткину лежить 

володіння спільними і спеціальними стратегіями навчальної діяльності. 

З боку студента самостійна робота – це усвідомлена як вільна по 

вибору внутрішньо мотивована діяльність. Згідно теорії діяльності вона 

передбачає виконання вхідних в неї дій: усвідомлення мети самостійної 

роботи, ухвалення навчальних завдань, додання ним особового сенсу, 

підпорядкування їх вирішенню інших інтересів і форм діяльності, 

самоорганізацію в розподілі унавчальних дій в часі, самоконтроль в їх 

виконанні. 

При організації індивідуальних видів самостійної роботи, зусилля 

викладачів повинні прямувати на розвиток у студентів здатності  корекції 

власної пізнавальної діяльності, становлення індивідуальності як головної 

межі особи, формування умінь долати труднощі, знаходити відповіді на 



питання, що виникають в процесі освоєння теоретичної інформації і так далі, 

що сприяє виробленню індивідуального стилю навчальної діяльності. 

Проте процес засвоєння інформації не може бути зведений лише до 

індивідуальних форм роботи. Необхідне створення умов для прояву 

інтелектуальної ініціативи, гнучкого мислення, формування навиків ділового 

спілкування, які найактивніше розвиваються в процесі динамічної взаємодії 

дваох або більше партнерів в умовах спільної діяльності. 

Критерієм ефективності самостійної роботи студентів є рівень їхньої 

самостійності, що виявляється в умінні ставити цілі; здійснювати 

планування; вибирати форми, методи і засоби діяльності для досягнення 

мети; здійснювати пошукову діяльність, тобто виявляти проблемну ситуацію, 

формулювати проблему, висувати гіпотези, знаходити принципи вирішення 

проблеми і реалізовувати його; перевіряти правильність рішення і 

коректувати подальші дії; застосовувати засвоєні знання з практики; 

використовувати стимули самостійної діяльності; бачити її перспективи і 

кінцевий результат. Нерідко до поняття самостійності відносять також 

вміння створювати оптимальні умови для нормальної роботи, виконувати 

вимоги режиму дня, і т. д. [6, 24-25]. 

Оволодіння такими вміннями вимагає цілеспрямованому навчанню, що 

охоплює декілька етапів: 

 початковий етап, який характеризується переважанням зовнішніх 

джерел активності (вимоги викладачів, очікування батьків, робота 

не для знань, а для оцінки), репродуктивних (відтворюючих) видів 

навчальної діяльності; 

 проміжний етап, на якому успішність навчальної діяльності 

студентів, хоча і залежить багато в чому від зовнішніх умов 

організації навчального процесу, проте з’являється прагнення до 

продуктивних, творчих видів самостійної роботи під впливом 

пізнавальної мотивації, що формується; 

 етап продуктивної самостійної роботи, основними 

характеристиками якого є: 

 мінімальна залежність від зовнішніх умов організації навчального 

процесса; 

 високий рівень навчальної компетенції, на основі сформованого 

індивідуального стилю навчальної діяльності, включаючого 

ціленаправленність, планування, самоконтроль, самокоррекцію. 

Теоретичні основи організації самостійної роботи вивчено глибоко і 

всесторонньо розроблено. Проте в практиці навчання значних змін в кращу 

сторону поки не сталося з ряду причин. 

По-перше, механізм становлення суб’єктивної активності людини, як у 

школі, так і в університеті, довгий час розглядавався лише як процесс  

соціальних дій під керівництвом викладача. 

Принцип активності, що однобічно розуміється і розвивається, – 

основоположний принцип навчання, сформульований свого часу ще 



К.Д. Ушинським, – був покладений в основу педагогічної моделі, яка замість 

уваги до процесів, що відбуваються в особі, що розвивається зверталася, в 

основному, до оцінки того, чи відповідає розвинена особа заданим 

соціальним нормативам. По справедливому зауваженню І. Слкиманського, 

моделі навчання, що існують на сьогоднішній день будуються за схемою 

«зовнішнє у внутрішнє», а не «зовнішнє через внутрішнє». Так, наприклад, 

«спочатку розробляється логічна побудова змісту знань, що підлягають 

засвоєнню, а потім створюються умови їх засвоєння (дидактичні, методичні). 

Джерела активності самого учня при засвоєнні цих знань в належній мірі не 

враховуються».  

По-друге, психологічна наука лише відносно недавно почала 

розробляти ідею структури навчання, що зв’язала розвиток інтелектуальних 

здібностей з цілеспрямованою організацією системи розумових дій в процесі 

засвоєння конкретних знань. Так, І.І. Ільясов серед недоліків, що існували 

раніше в описах навчення як діяльності, відзначає недостатньо чітке 

розмежування діяльності навчення і деятельності, що засвоюються в 

навчанні, а також відсутність в описах діяльності навчання властивих їм 

компонентів і їх специфічного змісту. Це негативно позначається на 

вирішенні практичних завдань, перш за все, на формуванні вмінь 

продуктивно вчитися. 

По-третє, хоча в реальному навчальному процесі об’єм самостійної 

роботи в тижневому бюджеті часу останнім часом виріс до 50 %, аудиторна 

самостійна навчальна діяльність студентів згідно експериментальним 

дослідженням продовжує займати тільки близько 10 % часу. Активність 

викладача домінує не лише на лекційних, але і на практичних, семінарських і 

лабораторних заняттях. Тим часом, «навчити самостійності на словах, 

позбавляючи своїх підопічних можливості щось вирішувати самостійно, 

неможливо». Результати багатьох досліджень показують, що досить часто 

викладачі рахують студентів недостатньо зрілими для здійснення самостійної 

навчальної діяльності і, отже, приділяють мало уваги формуванню у них 

вмінь і навиків продуктивної самостійної діяльності. 

З появою персональних комп’ютерів вперше з’явилася можливість 

практичної реалізації ідеї перетворення «засвоєння окремого навчального 

предмету в процес розвитку когнітивних здібностей студентів, а не тільки в 

процес засвоєння вузько дисциплінного знання» [8, 34].  

Для їх формування викладач повинен ставити студентів в умови 

взаємодії з об’єктами пізнання, спілкування і праці так, щоб у них виникала 

потреба самостійно вирішувати навчальні завдання, метою і результатом 

яких є зміна самого суб’єкта дії, що полягає «в оволодінні певними 

способами дії». 

При цьому навчальні матеріали повинні мати цікаву інформацію, 

примушувати студентів мислити, давати можливість використовувати досвід, 

що є у студентів, містити алгоритм виконання завдань, що реалізовує 

принцип посильності навчання. 

Навчальні матеріали повинні також мати чітку і гармонійну структуру, 



що максимально збільшує шанси на успішне навчання, оскільки оптимально 

структуровані навчальні матеріали є хорошими помічниками викладача в 

плануванні занять і сприяють розвитку у студентів прагнення до 

самостійності. Проте, їх надмірно жорстка і одноманітна структура 

перетворила б заняття в одну кількість одних і тих же дій [9]. 

Таким чином, специфіка організації самостійної роботи студентів 

полягає в управлінні, що реалізовується на основі непрямих методів дії без 

жорсткої регламентації навчальних дій, з наданням права вибору вірних 

стратегій поведінки, а також на основі партнерської взаємодії викладача і 

студентів в процесі спільної професійно-орієнтованої творчої діяльності. 

Найбільш ефективним способом реалізації непрямого управління 

самостійною навчальною діяльністю студентів є навчальні ситуації, під 

впливом яких відбуваються зміни мотивації, установок стосунків людини. До 

ознак ситуації відносять цілі і можливості їх досягнення, ступінь проблемних 

завдань.  

Проектування самостійній навчальної діяльності студентів з 

допомогою ситуацій навчання необхідно здійснювати з урахуванням вимог 

до розвитку індивідуальності кожної людини [3]. 

Підвищення якості організації самостійної роботи можливо також за 

рахунок створення дидактичної системи, що корегує, володіє циклічним 

управлінням за допомогою активного використання каналів прямого і 

зворотнього зв’язку, спеціальної системи корекції і обліку вимог що 

пред’являються до регулювання будь-якої складної кібернетичної системи 

[7]. 
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