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Статтю присвячено проблемi органiзацiї ефективної самостійної 

роботи студентiв педагогiчних коледжiв, у яких здiйснюється пiдготовка 

квалiфiкованих фахiвцiв для закладiв освiти. У статтi теоретично 

обґрунтовано сутнiсть самостiйної роботи студентiв, напрямки 

керiвництва самостiйною роботою, визначено змiст завдань для 

самопідготовки студентів.  
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ОРГАНIЗАЦIЯ САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТIВ 

ПЕДАГОГIЧНОГО КОЛЕДЖУ 

 

Вiдповiдно до положень Нацiональної доктрини розвитку освiти 

України у ХХI столiттi щодо стратегiчних напрямiв професiйної пiдготовки 

особистостi майбутнього вчителя можна чiтко простежити тенденцiю, 

спрямовану на пiдвищення ролi самостiйностi пiд час навчання у вищiй 

педагогiчнiй школi.  

Виконання завдань, що постали перед вищою школою, вимагають 

пошуку шляхiв удосконалення навчально-виховного процесу, розробки 

нових методiв та органiзацiйних форм взаємодiї викладача i студента. 

Загальновiдомо, що тiльки тi знання, до яких студент прийшов самостiйно, 

завдяки власному досвiду, думцi та дiям, стають справдi мiцним його 

здобутком.  



Iнновацiйна oсвiтa ставить за мету розвиток творчої особистостi 

студентiв, вироблення у них самостiйного пiдходу до будь-якої наукової, 

соцiальної, технiчної чи життєвої проблеми, формування умiння глибоко 

розумiти цi проблеми, аналiзувати. Широке впровадження самостiйної 

роботи у практику вищих навчальних зaкладiв дещо гальмується, оскiльки 

методика її органiзацiї є нелегкою та копiткою справою. Таким чином, 

сучасна органiзацiя навчання у ВНЗ потребує негайної та кардинальної 

перебудови. Саме тому вища школа поступово переходить вiд передавання 

iнформацiї у гоотовому виглядi до керiвництва самостiйною пiзнавальною 

дiяльнiстю студентiв, формування у них досвiду самостiйної навчальної 

роботи.  

Студент, не пiдготовлений до самостiйного здобуття нових знань, не 

зможе розвинути в собi цi якостi у процесi роботи вчителем у школi. Саме 

тому педагогiчнi коледжi, якi мають статус вищих навчальних закладiв II 

рiвня акредитацiї, покликанi забезпечити не тiльки високий рiвень 

професiйних знань i вмiнь студентiв, оволодiння ними активними методами 

педагогiчного впливу, але й сформувати творчу особистiсть спецiалiста, 

здатного до самовдосконалення i самоосвiти, а також розвитку цих якостей у 

своїх майбутнiх учнiв.  

Ґрунтовний аналiз стану органiзацiї самостiйної роботи студентiв у 

вищих закладах освiти свiдчить про ряд суперечностей та проблем. Серед 

яких – брак єдностi в розумiннi сутностi самостійної роботи студентiв; змiст, 

форми та види завдань для неї обмеженi i трактуються неоднозначно; 

завдання з рiзних дисциплiн та їх обсяг не узгодженi, що призводить до 

нерівномірності завантаження або перевантаження студентiв; нехтується 

потреба стимулювати самостiйну наавчальну діяльність i немає системи в 

розробцi та застосуванні форм контролю самостiйної роботи [1, 19].  

Сьогоднi процес органiзацiї самостiйної роботи тicно пов'язаний з 

використанням комп'ютерних технологiй, якi надають можливiсть 

диференціації, поглиблення, iндивiдуалiзацiї навчання, розширення 



можливостей iнформацiйних, контролю та самоконтролю за процесом, 

використання творчих завдань [2, 32]. Але їх потрiбно використовувати 

разом iз традицiйними методами i формами навчання на певних етапах 

засвоєння навчального матерiалу.  

Таким чином, головним завданням органiзації самостiйної роботи 

студентiв є використання традицiйних та iнновацiйних форм i методiв 

навчання, якi б, доповнюючи один одного, становили єдину систему, яку 

можна адаптувати до особливостей навчального процесу в конкретному 

вищому навчальному закладi з метою оптимiзацiї навчання та пiдготовки 

висококвалiфiкованих фахiвцiв.  
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