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до розкриття та розвитку творчого потенціалу студентів. Серед 
чисельних методів, що зорієнтовані на активізацію творчого під-
ходу студентів до навчання можна виділити ділові ігри, прес-
конференції, дискусії, колоквіуми, експрес-контроль, тестування, 
захист курсових проектів, робіт, рефератів. Підсумковою оцінкою 
творчих здібностей студентів на рівні отриманих ними фахових 
знань є наслідки проведення заліків, іспитів з професійно-
орієнтованих дисциплін, державних екзаменів, захисту дипломних 
робіт. Виявлення елементів творчості у студентів на даному етапі 
навчання є вагомою підставою їх подальшого професійного зрос-
тання. 
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ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД  
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Одним із основних завдань сучасної дидактики (наука про те-

орію освіти та технології навчання) є створення умов для саморе-
алізації тих, хто навчається. 

Як відомо, методологічною основою вказаної стратегії є гума-
нізація освіти та культурологічний, аксіологічний, особистісно-
діяльнісний підходи. Одним із аспектів гуманізації розділяється 
духовно-особистісна спрямованість кожного навчального пред-
мета та певний характер стосунків між викладачем та студента-
ми. Основою цих стосунків є повага, довіра, доброта, увага, чуй-
ність до людини. Гуманізація освіти пов’язана з формуванням у 
людини соціокультурного досвіду. 

Особистісний же підхід ґрунтується на визнанні особистості 
продуктом соціально-історичного розвитку, носієм певної куль-
тури. Це положення передбачає, що у навчанні потрібно врахову-
вати процеси саморозвитку здібностей; самовизначення; саморе-
алізації; самоутвердження студентів та створювати для цього 
відповідні умови. 

Діяльнісний підхід до навчання в університеті передбачає ак-
тивність студентів у пізнанні, праці, спілкуванні, своєму власно-
му розвитку. Як зрозуміло, особистісний та діяльнісний підходи 
знаходяться у діалектичній єдності. Тому в педагогічній науці 
вживається поняття «особистісно-діяльнісний підхід», який має 
такі характеристики: зміна ролі студента в процесі навчання з па-
сивного об’єкта на активний суб’єкт; спрямованість усього про-
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цесу навчання на особистість її цілі, завдання, настанови; вико-
ристання особистісного досвіду студента в навчальному процесі; 
створення позитивного мікроклімату на заняттях; розвиток само-
регуляції та самооцінки у студентів. 

Основи особистісно-діяльнісного підходу до навчання закла-
дені в працях О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, В. О. Сла- 
стьоніна [3—5]. Цей підхід виступає необхідною умовою ефек-
тивної самостійної роботи студентів, яка є одним із видів навча-
льної діяльності. Самостійна робота виконується студентами з 
використанням розумових і фізичних зусиль як під час аудитор-
них занять, так і в поза аудиторний час завданнями і під контро-
лем викладача, але без особистої його участі та спрямована на 
досягнення поставленої мети. У наукових дослідженнях виділя-
ються наступні функції вказаного виду навчальної діяльності 
студентів: освітня (виховання потреби у самоосвіті; сприяння по-
силенню зв’язків між навчальною та науковою працею; форму-
вання професійних знань), розвивальна (розвиток умінь і навичок 
самостійної праці, творчих здібностей; оволодіння новими засо-
бами і методами діяльності; формування мотивів та цілей діяль-
ності); виховна (виховання волі, почуття обов’язку і відповідаль-
ності наполегливості у досягненні мети). 

Результати аналізу наукових досліджень упевнюють у доціль-
ності застосування під системного підходу з метою вивчення са-
мостійної роботи [2]. Відомий учений М. С. Каган визначає цей 
підхід як конкретний прояв діалектичного методу в тих гносео-
логічних ситуаціях, коли предметом пізнання виявляються си- 
стемні об’єкти [2]. Дослідник розглядає складну систему в трьох 
площинах, а саме: предметній, функціональній, історичній. 

Розглядаючи самостійну роботу студентів у предметній пло-
щині, виділяємо елементи цієї роботи та з’ясовуємо сутність вза-
ємозв’язку між ними. Елементами самостійної роботи студентів 
як діяльності, у першу чергу, є її мотив, мета, спосіб, результати. 
Формування мотиву проходить як самостійно у студента, так і з 
участю викладача. Мета визначається змістом мотиву. Результат 
цієї діяльності завжди відповідає мотивам і обраній меті. Резуль-
татом виконання самостійної роботи може бути отримання нових 
знань, умінь та навичок, розвиток самостійності та пізнавальної 
активності студентів. Суб’єктами вказаної роботи є викладач і 
студенти. Об’єктом її виступає діяльність суб’єкта, яка спрямо-
вана на оволодіння знаннями, на розвиток творчої активності. 
Предметом самостійної роботи студентів є навчальна проблема 
або пізнавальне завдання. 
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У функціональній площині досліджуваний вид діяльності роз-
глядається з точки зору її внутрішнього функціонування та взає-
мозв’язку з навколишнім світом. За допомогою викладача вико-
ристовуючи певні методи, форми, зміст, студенти працюють з 
метою оволодіння знаннями, уміннями, розвивають самостій-
ність та творчу активність. 

У історичному аспекті слід відзначити перспективи розвитку 
самостійної роботи студентів. Як вважають дослідники (Гри-
ньов В. Й., Шишкіна Н. О.), підвищення ефективності самостій-
ної роботи прямо пов’язано з рівнем її організації, введенням у 
навчальний процес інноваційних технологій навчання (особисті-
сно-орієнтованої, проблемного навчання, навчання в співробіт-
ництві та ін.). 

До результатів самостійної роботи слід також віднести розви-
ток у студентів певних якостей, а також формування однієї з най-
важливіших компетенцій — компетенції у сфері самостійної, 
творчої, дослідницької діяльності. 
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