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Т.  В.  Чиркова.  Організація  самостійної  роботи  студентів  в  ВНЗ. Поступова 
інтеграція вітчизняної системи освіти до європейської та світової потребує нових підходів  
у  підготовці  кваліфікованих  фахівців,  що базуватиметься  на  збільшенні  організаційного,  
дидактичного  та  методичного  ресурсу  самостійної  роботи.  Процес  реформування  та 
розвитку  системи  вищої  професійної  освіти  на  сучасному  етапі  характеризується  
посиленням акцентів на підвищенні ролі самостійної роботи суб'єктів навчального процесу,  
що підтверджується основоположними засадами та вимогами Болонського процесу.

Т.В.  Чиркова.  Организация  самостоятельной  работы  студентов  в  ВУЗе.  
Постепенная  интеграция отечественной системы образования к европейской  и мировой 
требует новых подходов в подготовке квалифицированных специалистов,  которая будет  
базироваться  на  увеличении  организационного,  дидактического  и  методического  ресурса  
самостоятельной  работы.  Процесс  реформирования  и  развития  системы  высшего  
профессионального  образования  на  современном  этапе  характеризуется  усилением 
акцентов  на  повышении  роли  самостоятельной  работы  субъектов  учебного  процесса,  
которая подтверждает основополагающие  принципы и требования Болонского процесса.

T.V.  Chirkova.  Organization of  independent work of  students in  the university. The 
gradual integration of the domestic system of formation to the European and the world requires  
new  approaches  in  training  of  professionals,  which  will  be  based  on  an  increase  in  the 
organizational, didactic and systematic resource of independent work. The process of reformation  
and  development  of  the  system  of  the  highest  vocational  education  in  the  present  stage  is  
characterized by strengthening accents on an increase in the role of the independent work of the  
subjects of training process, which confirms those being basic principles and the requirement of  
Bolognian process.

Як  відомо,  самостійність  є  найбільш  істотною  якістю  людини  як 
особистості та суб'єкта діяльності.  Тому один з основних принципів, на яких 
побудований весь навчальний процес, визначає, що ніякі знання, не підкріплені 
самостійною  діяльністю,  не  можуть  стати  справжнім  надбанням  людини. 
Цілком природньо, що в умовах включення України до Болонського освітнього 
процесу особливо гостро постає питання організації та контролю самостійної 
системи роботи студентів у вищих навчальних закладах нашої держави.

Самостійна  робота студентів (СРС) є невід'ємною частиною навчального 
процесу  та  виправданим  способом  оволодіння  навчальним  матеріалом.  Це 
особлива  форма  навчальної  діяльності,  під  час  реалізації  якої  засвоюється 
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відповідна  сума  знань,  умінь  і  навичок,  розвиваються  здібності,  формується 
самостійність як особистісна риса суб'єкта навчання.

Самостійна робота і творча діяльність студентів стають не лише засобом, а 
й метою навчального процесу. Особливої актуальності в цілісній системі вищої 
освіти набуває проблема організації самостійної роботи студентів. Все більшої 
ваги набирає необхідність організації та контролю цієї діяльності, методичного 
забезпечення,  а  також визначення ролі викладача в цьому процесі.  Педагоги 
постійно шукають ефективні види організаційно-методичної діяльності,  які  б 
сприяли  досягненню  мети  у  підготовці  фахівців.  Організація  самостійної 
роботи студентів потребує методичного і матеріального забезпечення. Не слід 
недооцінювати роль викладача. Адже не всі студенти можуть сконцентрувати 
свою увагу на заняттях, не вміють працювати самостійно, вибирати з великої 
кількості  матеріалу  необхідні  знання,  згруповувати  і  узагальнювати  їх. 
Індивідуальний підхід до них з боку викладачів потребує систематичної роботи. 
Отже під самостійною роботою слід розуміти творчу діяльність студента під 
управлінням  викладача.  І  викладач  і  студент  повинні  активно  взаємодіяти. 
Бажання студента отримати глибокі та фундаментальні спеціальні знання слід 
всіляко  підтримувати  та  заохочувати,  щоб  виробити  в  ньому  схильність  до 
творчої  самостійної  роботи,  до  самостійного  мислення,  творчого  оволодіння 
найновішими досягненнями науки і техніки, постійного оновлення особистого 
запасу знань.

Необхідно планувати, організовувати та контролювати знання студентів з 
тем,  які  виносились  на  самостійне  опрацювання.  Це  дає  змогу  не  тільки 
виявити  рівень  знань,  а  й  проблемні  питання,  які  потребують  додаткового 
опрацювання.  Контроль  сприяє  активізації  роботи  студента,  підвищує  його 
зацікавленість до навчального процесу. Мета контролю як педагогічної системи 
полягає  в  одержанні  постійної  інформації  про  те  як  студенти  засвоюють 
матеріал  на  всіх  етапах  навчального  процесу.  Педагоги  Т.О. Ільїна,  В.О. 
Скакун,  І.Я.  Лернер.  В.Н.  Галузинський,  Ю.Ф.Тализіна,  М.П.Сибірська 
визначають контроль як засіб отримання зворотньої інформації при управлінні 
навчальним процесом.  Існують різні  види контролю:  підсумковий (державна 
атестація),  щосеместровий  (заліки,  іспити,  захист  курсових  робіт,  звітів  про 
практику),  модульний  та  поточний  (систематичне  опитування  студентів 
впродовж  семестру).  Щоб  підвищити  ефективність  контролю  слід 
удосконалити методи організації контролю, його науково-методичне і технічне 
забезпечення.

Розвитку  пізнавальної  діяльності  і  самостійності  студентів  сприяють 
семінарські заняття та науково-практичні конференції. Вони являються одними 
з  ефективних  засобів  активізації  самостійної  роботи  студентів.  Студенти 
вчаться  правильно  працювати  з  літературою,  аналізувати  наукові  тексти, 
узагальнювати,  робити  повідомлення,  обговорювати  поставлені  проблем, 
доводити  правильність  висунутого  положення.  Розвитку  творчої  думки  та 
самостійності сприяють міжпредметні зв`язки. В процесі опрацювання тієї чи 
іншої теми студенти, спираючись на раніше здобуті знання, на основі логічного 
порівняльного аналізу, вчаться встановлювати зв`язок між елементами знань і 

101



застосовувати здобуті знання, уміння та навички на практиці. В навчальному 
процесі  слід  використовувати  міжпредметні  завдання.  Вони  можуть  мати 
проблемно-пошуковий  характер  та  включати  проблемні  питання  [4,с.31]. 
Складаючи  ці  завдання,  слід  враховувати  рівень  пізнавальної  активності  і 
здатність студентів працювати самостійно. Всі види занять слід будувати таким 
чином, щоб вони розвивали творчий підхід до теми, яка вивчається, сприяли 
розвитку  навиків  та  умінь,  раціонально  вирішувати  поставлені  завдання. 
Навчальний процес повинен стимулювати самоосвіту студента. 

Отже,  підготовка  висококваліфікованих  фахівців  в  умовах  Болонської 
системи,  конкурентоспроможних  на  ринку  праці,  а  також  здатних  до 
компетентної,  відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю 
неможлива без підвищення ролі самостійної роботи студентів, спрямованої на 
стимулювання  їх  професійного  зростання  та  виховання  їхньої  творчої 
активності. 
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