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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті проаналізовано сучасні підходи до організації процесу самостійної роботи студентів у вищій школі з 

урахуванням сучасних вимог та умов навчання, а також методи її ефективної організації як невід’ємної складової в 

системі освітнього середовища. Дослідження цього процесу дозволило визначити основні дидактичні умови 

підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців. Вирішення означених проблем сприятиме 

активізації навчання студентів у вищих навчальних закладах. Самостійна робота студентів розглядається як одна 

з форм активної навчально-пізнавальної діяльності. Визначаються умови ефективної реалізації інформаційної 

підтримки процесу навчання студентів для проведення самостійної роботи, типи самостійної роботи студентів, 

особливості проведення самостійної роботи серед студентів. 
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Постановка проблеми. Сучасна вища 

освіта вимагає інноваційних підходів до 

організації самостійної роботи студентів. Це 

обумовлено інформатизацією суспільства в 

цілому, а також вимогами до навчально-

виховного процесу у вищій школі, пов’язаними 

з інтеграцією України до європейського 

освітнього простору. «Освіта стає головним 

показником інтелектуального, культурного, 

духовного, соціального, економічного 

розвитку суспільства та держави» [4, с. 82]. 

Звичайно, проблема організації самостійної 

роботи студентів не нова. Теорія та методика 

навчання у вищій школі має деякий арсенал 

наукових досліджень, які аналізують той чи 

інший аспект самостійної роботи студентів, але 

як сама практика її організації, так і дидактика 

ще далекі від ефективного розв’язання завдань 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 

Проблема полягає в тому, що у вищих 

навчальних закладах виникає необхідність 

якісно нового рівня організації означеної 

діяльності, який ураховував би попередній 

педагогічний досвід та останні наукові 

дослідження в галузях педагогіки і психології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-педагогічної літератури 

показав, що питання підготовки фахівців до 

професійної діяльності та підвищення 

ефективності навчання у вищій школі завжди 

були актуальними для сучасних науковців. 

Дослідники, які займаються проблемою 

організації самостійної роботи студентів (С.І. 

Архангельський, В.К. Буряк, М.Г. Гарунов, 

Є.Я. Голант, Б.Г. Іоганзен, С.І. Зіновьєв, В.А. 

Козаков, О.Г.Молібог, Р.А. Нізамов, М.Д. 

Нікандров, П.І. Підкасистий та ін.), вкладають 

у це поняття різний зміст. Так, поняття 

«самостійна робота» трактують як: 

• самостійний пошук необхідної інформації, 

набуття знань, використання цих знань для 

розв’язання навчальних, наукових і 

професійних завдань (С.І.Архангельський); 

• як діяльність, що складається з багатьох 

елементів: творчого сприйняття й осмислення 

навчального матеріалу в ході лекції, підготовки 

до занять, екзаменів, заліків, виконання 

курсових і дипломних робіт (О.Г. Молібог); 

• як різноманітні види індивідуальної, 

групової пізнавальної діяльності студентів на 

заняттях або у позааудиторний час без 
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безпосереднього керівництва, але під наглядом 

викладача (Р.А. Нізамов); 

• як система заходів, спрямованих на виховання 

активності та самостійності як рис особистості, на 

набуття вмінь і навичок раціонального отримання 

корисної інформації (Б.Г. Іоганзен). 

Ряд авторів (В. Граф, І.І. Ільясов, В.Я. 

Ляудіс) розглядають її як систему організації 

педагогічних умов, що забезпечують 

управління навчальною діяльністю, яка 

відбувається за відсутності викладача. В 

окремих підходах самостійна робота 

ототожнюється з самоосвітою (С.І.Зіновьєв). 

Як чітко проглядається з наведених вище 

визначень і тлумачень, самостійна робота роз-

глядається, з одного боку, як різновид діяль-

ності, що стимулює активність, самостійність, 

пізнавальний інтерес, і як основа самоосвіти, 

поштовх до подальшого підвищення 

кваліфікації, а з іншого – як система заходів чи 

педагогічних умов, що забезпечують 

керівництво самостійною діяльністю студентів. 

Таким чином, самостійна робота студентів –  

це специфічний вид навчання, головною метою 

якого є формування самостійності суб’єкта, що 

вчиться, формування його вмінь, знань і 

навичок; здійснюється безпосередньо через 

зміст і методи всіх видів навчальних занять [1]. 

Організація й забезпечення необхідних умов 

для здійснення самостійної роботи студентів зі 

спеціальних дисциплінах є необхідним 

елементом підготовки майбутнього фахівця 

Мета статті – розглянути специфіку і проблеми 

організації самостійної роботи студентів та 

визначити ефективні методи її організації з 

урахуванням сучасних вимог до якості залишкових 

знань та професійної компетентності як цілісної 

системи освітнього процесу у формуванні 

висококваліфікованих спеціалістів. 

Важлива роль в межах всіх видів діяльності 

при організації самостійної роботи приділя-

ється формулюванню дидактичної мети, яка 

забезпечує цілеспрямоване вивчення матеріалу 

та індивідуальним завданнями, які повинні 

скеровувати та контролювати самостійну робо-

ту студента, підказувати шляхи просування у 

вивченні матеріалу, в певній послідовності на 

основі методичних рекомендацій, інструкцій, 

пояснень, довідкової системи, що супровод-

жують матеріал та дають змогу студенту до 

самостійного пізнання, самоосвіти і 

самоконтролю. 

Основні результати дослідження. 
Самостійна робота студентів є складовою і 

обов’язковою частиною навчального процесу. 

Самостійна робота – це форма навчальних 

занять, призначена для отримання студентами 

знань і умінь в межах дисципліни, яка 

вивчається, відповідно до вимог освітньо-

професійної програми підготовки спеціалістів 

відповідної спеціальності та освітньо-кваліфі-

каційної характеристики. Одночасно з цим са-

мостійна робота студентів є способом актив-

ного, цілеспрямованого придбання ними нових 

знань і умінь без безпосередньої участі в цьому 

процесі викладачів. Самостійна робота спрямо-

вана на формування самостійності студентів, 

що здійснюється за умов запровадження 

відповідної системи організації всіх видів 

навчальних занять. Вона необхідна для форму-

вання у студентів уміння систематизувати, 

закріплювати, розширювати і поглиблювати 

знання. Головна мета самостійних занять з нав-

чальної дисципліни «Вступ до спеціальності та 

інформаційна культура студентів» уміння 

орієнтуватись у специфічних особливостях 

наукової діяльності, користуватись науковою 

літературою, проводити галузеві дослідження, 

грамотно писати наукові праці, складати тексти 

виступів, доповідей тощо.  

Одним із головних завдань вищої школи є 

розвиток пізнавальної активності студентів, 

виховання у них вимогливості до себе, бажання 

і потреби працювати творчо, постійно 

поповнювати і удосконалювати свої знання. 

Вміння самостійно засвоювати і творчо 

застосовувати знання на практиці є важливим 

показником загальної і професійної підготовки 

випускників вищої школи. 

Онлайн курс для самостійної роботи студентів 

являє собою блок інформації яка виноситься для 

позааудиторної підготовки студентів для 

самостійного вивчення і складається згідно 

робочої програми з дисципліни. 

В структурі курсу з самостійної роботи 

студентів розкриваються теоретичні питання, 

які виносяться до плану самостійної роботи 

студентів, згідно робочої програми з 

дисципліни, а також ситуаційні та тестові 

завдання з кожної теми. 

На тематичних контролях студенти здають 

викладачеві виконані ситуаційні завдання і 

повинні бути готові до відповіді на запитання, 

які викладаються у курсі СРС. 
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За своєю суттю самостійна робота є 

активною розумовою діяльністю студента, 

пов’язаною з виконанням навчального завдання. 

Наявність завдання і цільової установки на його 

виконання вважають характерними ознаками 

самостійної роботи. Завдання, які доводиться 

вирішувати студенту в навчальній діяльності, 

стосуються таких її сфер, як засвоєння матеріалу 

теми, яка розглядається на лекції (робота з 

конспектом лекції, рекомендованою навчаль-

ною літературою). 

У сучасних умовах інформатизації 

суспільства та оновлюваної педагогічної 

системи проблема самостійності виходить на 

якісно новий рівень. Аналіз досліджень з 

проблеми використання інформаційних 

технологій у навчанні студентів дозволяє 

визначити основні напрями активного 

застосування інформаційних технологій у 

навчальному середовищі: розширення 

можливостей підвищення якості освіти, 

відкриття нових можливостей розвитку 

мислення студентів, підбір індивідуальних 

способів отримання знань шляхом самостійної 

роботи за допомогою інформаційно-

комп’ютерних технологій, як фактора 

зближення сфери освіти з реальним світом, 

поєднуючи традиційні та сучасні методи 

навчання, що сприяє створенню єдиного 

освітнього інформаційного середовища [2]. 

З позиції дидактичних цілей можна виділити 

чотири типи самостійної роботи студентів. 

Перший тип – формування в студентів умінь 

виявляти в зовнішньому плані те, що від них 

вимагають на ґрунті наданого їм алгоритму 

діяльності та посилань на цю діяльність, що 

закладені в умовах завдання. Пізнавальна 

діяльність студента при цьому полягає в 

розпізнаванні об’єктів даної сфери знань при 

повторному сприйнятті інформації про них чи 

дій, пов’язаних з ними. У якості самостійної ро-

боти такого типу частіше за все використову-

ються домашні завдання: робота з підручни-

ком, конспектом лекції тощо. Загальним є те, 

що всі дані, що містяться в завданні, а також 

способи його виконання обов’язково повинні 

бути представлені в явному вигляді. 

Другий тип – формування знань-копій і 

знань, що дозволяють розв’язувати типові зада-

чі. Пізнавальна діяльність студентів при цьому 

полягає у відтворенні й частковій зміні струк-

тури та змісту засвоєної раніше навчальної ін-

формації. До самостійної роботи такого харак-

теру належать окремі етапи лабораторних робіт 

і практичних занять, типові курсові проекти, а 

також спеціально підготовлені домашні завдан-

ня за пояснювальною запискою алгоритмічно-

го типу. Специфічна особливість самостійної 

роботи студентів такого типу полягає в тому, 

що в завданні потрібно повідомити ідею, 

принцип розв’язання чи ідею та спосіб, що 

можуть бути застосовані до даних умов. 

Третій тип – формування в тих, кого навчають, 

знань, що покладаються в основу розв’язання 

нетипових задач. Пізнавальна діяльність студен-

та при цьому полягає в накопиченні та прояві 

нового для нього досвіду діяльності на ґрунті 

засвоєного раніше формалізованого досвіду дій 

за вже відомим алгоритмом шляхом переносу 

знань, умінь і навичок. Завдання такого типу 

передбачають пошук, формування та реалізацію 

ідеї розв’язання. Самостійна робота такого типу 

повинна висувати вимоги щодо аналізу незнайо-

мих студентам ситуацій і генерування нової 

інформації. Для цього типу самостійної роботи 

студентів відносять курсові та дипломні (квалі-

фікаційні) роботи, ділові (практичні) ігри та ін. 

Четвертий тип – створює передумови для 

творчої роботи. Пізнавальна діяльність студен-

тів при виконанні цих робіт полягає в глибоко-

му зануренні в сутність виучуваного об’єкту, 

установленні нових зв’язків і відношень, що є 

необхідними для виявлення невідомих раніше 

принципів, ідей, генерування нової інформації 

на більш високому рівні пізнання. Даний тип 

самостійної роботи студентів реалізується при 

виконанні завдань науково-дослідного характе-

ру, це курсові та дипломні (кваліфікаційні) ро-

боти, дослідницька діяльність у різного роду 

студентських наукових гуртках й об’єднаннях, 

проблемних групах, участь студентів у 

розробці науково-дослідницьких тем кафедр 

університету тощо [3]. 

У практиці роботи вищої школи 

виокремлюють три дидактичні типи семінарів: 

просемінари, семінари і спецселіїнари. Спочатку 

треба ознайомитися з матеріалом за темою 

семінару, що вміщений у навчальних посібниках. 

Це дасть змогу скласти загальне уявлення про 

тему, яку виносять на семінарське заняття. Якщо 

з цієї теми прочитано лекцію, то корисно також 

ретельно опрацювати її конспект. Лише після 

цього розпочинається самостійна робота над 

вивченням першоджерел. 
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Окрему ланку в процесі підготовки до 

семінарського заняття становить безпосередня 

підготовка виступу з того чи того питання. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до 

кожного питання скласти на окремій картці чи 

аркуші короткий план з помітками потрібних 

цифр, записами цитат, конкретних фактів. Такий 

підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед 

необхідністю самостійно розв’язувати 

завдання, це значно активізує потенції його 

психічної діяльності, сприяє розвиткові та 

становленню позитивних якостей [5]. 

Висновки та пропозиції. Необхідно 

зазначити, що саме самостійна робота студента 

здатена ефективно розвивати творчу активність, 

творче мислення з урахуванням індивідуальних 

можливостей, активізувати творчу самостійну 

роботу. При цьому відбувається адаптація 

навчального матеріалу до рівня знань студента, 

яка досягається за допомогою багаторівневої 

структури діяльності. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В статье проанализированы современные подходы к организации процесса самостоятельной работы студентов в 

высшей школе с учетом современных требований и условий обучения, а также методы ее эффективной организации 

как неотъемлемой составляющей в системе образовательной среды. Исследование этого процесса позволило 

определить основные дидактические условия повышения эффективности профессиональной подготовки будущих 

специалистов. Решение указанных проблем будет способствовать активизации обучения студентов в высших 

учебных заведениях. Самостоятельная работа студентов рассматривается как одна из форм активной учебно-

познавательной деятельности. Определяются условия эффективной реализации информационной поддержки 

процесса обучения студентов для проведения самостоятельной работы, типы самостоятельной работы 

студентов, особенности проведения самостоятельной работы среди студентов. 
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FEATURES OF ORGANIZATION OF SELF-EMPLOYED WORK OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION BODIES 

The article analyzes modern approaches to the organization of the process of independent work of students in higher education 

taking into account modern requirements and conditions of teaching, as well as methods of its effective organization as an 

integral part of the educational environment. The study of this process allowed to determine the main didactic conditions for 

increasing the efficiency of training future professionals. Solving these problems will facilitate the training of students in higher 

education. Independent work of students is considered as one of the forms of active educational and cognitive activity. The 

conditions of effective implementation of informational support of students’ learning process for independent work, types of 

independent work of students, peculiarities of conducting independent work among students are determined. 
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