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ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНIЗАЦІЇ САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ З
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН НА PIBEHЬ ПРОЯВУ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГIЧНИХ ВНЗ
Вища oсвiтa в Україні є однiєю iз провiдних галузей розвитку
українського суспiльства. Вступ України до Болонської угоди у 2005 роцi
спричинив глобальне реформування системи освiти, яке триває i до сьогоднi.
Особлива увага придiляється педагогiчним закладам, зокрема пiдготовцi
майбутнiх вчителiв, оскiльки саме вiд рiвня освiченостi педагогiчних
працiвникiв залежить майбутнє нашої держави.
В українськiй педагогiчнiй лiтературi oстaннix pоків до проблеми
формування особистостi сучасного вчителя звертались тaкi вченi, як
Ф. Гоноболiн, С. Гончаренко, Л. Губерський, А. Деркач, М. Євтух,
С. Єлканов, В. Журавський, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Кузьмiна, О. Сердюк,
В. Сластьонiн, І. Надольний, В. Огнев'юк, А. Щербаков та iншi.
Вiдомi вiтчизнянi педагоги О. Сухомлинська, Т. Левченко, О. Савченко,
I. Бех наголошують на необхiдностi формування особистостi на основi
загальнолюдських моральних цiнностей, серед яких значне місце посідає

відповідальність, як здатність відповідально ставитися до життя, навчання,
дiяльностi, природи, сім’ї, здоров’я тощо.
Оволодiння

педагогiчною

професiєю

здійснюється

за

двома

напрямками: з одного боку необхiдно набути знання, умiння та навички у
певнiй галузi науки, а з iншого боку, необхiдно сформувати базовi якостi
майбутнього вчителя, такі як: вiдповiдальнiсть, iнiцiативнiсть, самостiйнiсть,
органiзованiсть, комунiкативнiсть, здатнiсть до передачi цих якостей своїм
вихованцям.
Беззаперечним є факт, що об'єм iнформацiї у кожнiй науцi останнім
часом збiльшився майже вдвiчi. Зрозумiло, що навiть найрозумнiша людина
не може тримати в головi величезний обсяг iнформацiї з тiєї або iншої галузi
науки. Тому на сьогоднiшнiй день головним завданням пiдготовки майбутнiх
освiтян є не передача суми знань, а розвиток особистостi, тобто формування
готовності до самостiйної, творчої активностi, при цьому з готовнiстю брати
відповідальність за власні рішення та вчинки.
Однiєю з характерних рис Болонської системи освiти є вiдведення
певної кiлькостi часу з кожної навчальної дисциплiни на самостiйне
опрацювання. І тут постає питання: чи не знижує рiвень вiдповiдальностi
студентiв виконання самостiйної роботи?
Таким чином, мета даної cтaттi полягає в тому, щоб з'ясувати залежнiсть
прояву вiдповiдальностi студентiв до навчальної дiяльностi вiд виконання
самостiйної роботи, а також визначити шляхи вдосконалення органiзацiї
самостiйної дiяльностi з педагогiчних дисциплін.
Вiдповiдальнiсть у ставленнi до навчальної дiяльностi виявляється в
бажаннi, в першу чергу, самостiйно працювати, проявляти творчiсть,
iнiцiативу у процесi дiяльностi. Але дуже часто помiчаємо, що студенти,
виконуючи самостiйну роботу з деяких навчальних дисциплiн проявляють
доволi низький рiвень вiдповiдальностi.

Оскiльки зв’язок мiж вiдповiдальнiстю та самостійністю є безперечним,
слiд особливу увагу звернути на органiзацiю самостiйної роботи у
педагогiчних ВНЗ.
Проблема органiзацiї самостiйної роботи розглядається в працях таких
педагогiв як А. Алексюк, С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Беспалько,
В. Козаков, П. Лiдкасистий, М. Солдатенко та iнших.
А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. I. ЛiдкасистиЙ, Б. А. Козаков
визначають самостiйну роботу як "будь-яку органiзовану викладачем активну
дiяльнiсть студентiв, спрямовану на виконання дидактичної мети в
спецiально вiдведений для цього час" [1, 6-7]. Зокрема, на думку
А. Алексюка, самостiйна робота виступає чи не єдиним способом
формування самостiйностi в набуттi знань. У процесi самостiйної роботи у
студентiв виробляється внутрiшня пiзнавальна потреба, вмiння доказово
мiркувати, вдосконалюються розумовi операцiї, виробляється професiйне
теоретичне мислення.
З «Дидактики» Я. Коменського знайомою є цитата: «Альфою та омегою
нашої дидактики нехай буде: пошук та вiдкриття способу, при якому б
вчителi менше навчали, а учнi бiльше б вчилися» [2].
Т. Вольфовська, зазначає, «що здатнiсть до самостiйної побудови свого
життя та вiдповiдальнiсть мають бути центральним ядром, навколо якого
повинна формуватися й сама життєва стратегiя молодої людини» [3, с.141].
Таким чином, самостiйну роботу студентiв можна розглядати як
особливу форму навчальної дiяльностi суб’єктiв, у процесi якої студенти
оволодівають знаннями і вміннями, а також розвивають такі якості
особистостi, як самостiйнiсть i активнiсть.
Вважаємо,

що

студенти

будуть

проявляти

достатнiй

piвень

вiдповiдальностi лише за умови рацiональної органiзацiї самостiйної роботи з
кожної навчальної дисциплiни.
Беручи до уваги вище зазначене, пiд час органiзацiї самостiйної роботи
слiд враховувати наступнi аспекти:

• контроль та оцiнювання самостiйних робiт;
• терміни виконання;
• актуальність та aдeквaтніcть завдання;
• стушнь складності завдань;
• обґрунтована iндивiдуалiзацiя, диференцiйований пiдхiд;
• наявнiсть вiдповiдних pecypciв для виконання самостiйної роботи.
Розглянемо їх детальнiше.
Для ефективної органiзацiї самостiйної роботи необхiдно, щоб контроль
за її виконанням був постiйним, слiд оцiнювати кожну роботу студента, але
необов'язково, щоб кожна оцiнка була в балах i заносилась до журналу.
Виходячи з досвiду органiзацiї самостiйної роботи викладачів педагогічного
коледжу, можна рекомендувати введення особливого додаткового журналу,
блокноту для перелiку виконання самостiйної роботи, консультацiй, а
студентам – введення окремих зошитiв для виконання цих робiт. Якщо
самостiйна робота все ж таки оцiнюється в балах i заноситься до журналу
академiчної групи, то необхiдно, щоб кiлькiсть балiв за виконання певної
самостiйної роботи слугувала ще й мотивом до її виконання. Оскiльки з
досвiду можна сказати, що студенти не бажають виконувати тi завдання, за
якi отримують мiзерну кiлькiсть балiв. Також пiд час органiзацiї самостiйної
роботи слiд враховувати термiни виконання. Кожен викладач має розумiти,
що його предмет не єдиний. Тому завдання для самостiйних робiт разом iз
методичними рекомендацiями до них слiд надавати студентам заздалегiдь – з
самого початку вивчення теми (роздiлу).
Особливу увагу слiд звернути на адекватнiсть та актуальнiсть завдань.
Матерiал для опрацювання має бути цiкавим для студентiв, корисним.
Виконуючи певне завдання, студенти мають прогнозувати результат та
бачити його значущiсть у подальшiй дiяльностi. З бiльшим задоволенням
студенти

виконують

самостiйнi

роботи

творчого

характеру,

нiж

репродуктивного. Наприклад, пiд час органiзацiї самостiйної роботи з курсу
«Основи педагогiчної майстерностi» oккpiм конспектування першоджерел

студентам можна запропонувати наступні завдання: складання програми
самовдосконалення, опрацювання рiзноманiтних методик дiагностування
професiйної

вiдповiдностi,

класифiкацiйних

таблиць,

побудова
складання

структурно-логiчних
рекомендацiй

для

схем,

подолання

конфлiктних ситуацiй, органiзацiї роботи iз обдарованими школярами i т.п.
Здiйснюючи керiвництво самостійною роботою, необхiдно пам’ятати: не
викликають ентузiазму як легкi, так i дуже важкi завдання.
Важливою умовою досягнення ефективностi самостiйної роботи учнiв є:
її обґрунтована iндивiдуалiзацiя, диференцiйований пiдхiд до навчання. І це
не означає, що майбутнiх вчителiв слiд подiляти на «сильних» та «слабких».
Мається на увазi рiзний рiвень консультативної допомоги студентам. Не
зважаючи на глобальну комп’ютеризацiю у XXI столiттi та вiльний доступ до
мережi Iнтepнeт майже у кожному ВНЗ, слiд враховувати iндивiдуальнi
особливостi студентiв. Тому, пропонуючи те або iнше завдання для
самостiйної роботи, викладачу слiд самостiйно вивчити наявнiсть вcix
pecypciв для виконання певного завдання. Проводячи опитування серед
студентiв педагогiчного коледжу, було з’ясовано, що найбiльш вiдповiдально
вони ставляться до виконання тих самостiйних робiт, якi є цiкавими для них,
оцiнюються бiльшою кiлькiстю балiв, якщо є необхiдний матерiал для
виконання роботи, залежно вiд особистостi викладача i т.п.
Таким чином, лише за умови рацiональної, ефективної органiзацiї
самостiйної роботи з ycix навчальних дисциплiн проявляється високий piвeнь
вiдповiдальностi студентами педагогiчних ВНЗ. І на сьогоднiшнiй день
проблема формування професiйної вiдповiдальностi студентiв є дуже
актуальною, оскiльки не вci з них вступають до педагогiчних закладiв освiти
свiдомо, за власним бажанням.
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In the article is considered the problem of effective organization of
independent work in pedagogical higher educational establishments and its
сопеlаtiоп with responsibility.
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