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Метою даної статті стало узагальнення сучасних поглядів на організацію самостійної роботи сту-
дентів (СРС) та її імплементацію в реальні умови, а також аналіз власного досвіду організації СРС,
зокрема ефективності впровадження «Робочого зошита» (РЗ) студента.
Для оцінки прихильності студентів до СРС з використанням РЗ було проведене анонімне опитуван-
ня 63 студентів, які завершили програмний курс навчання з постійним використанням РЗ для СРС.
Після аналізу результатів опитування розроблені на кафедрі РЗ у цілому можна вважати зручним і
корисним інструментом СРС.
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Актуальність теми

Процес реформування та розвитку системи
вищої професійної освіти на сучасному етапі ха-
рактеризується посиленням акцентів на підви-
щенні ролі самостійної роботи суб’єктів навчаль-
ного процесу. Поступова інтеграція вітчизняної
системи освіти в європейський та світовий про-
стір потребує нових підходів до підготовки ква-
ліфікованих фахівців, що базуються на збіль-
шенні організаційного, дидактичного та мето-
дичного ресурсу самостійної роботи студентів
(СРС).
Метою даної статті стало узагальнення су-

часних поглядів на організацію СРС і аналіз
методик її імплементації в реальну педагогічну
практику й аналіз власного досвіду організації
СРС, зокрема ефективності впровадження та-
кої форми СРС, як «Робочий зошит» (РЗ) сту-
дента.

Сучасний стан проблеми

 У педагогічних системах різних країн для ви-
значення поняття «самостійна робота» викорис-
товують низку термінів, які підкреслюють її різні
аспекти. Популярним серед них є «опосередкова-
не навчання», тобто робота, яку виконують студен-
ти під опосередкованим керівництвом викладача,
на противагу поняттю «пряме» навчання, яке від-
бувається під безпосереднім керівництвом викла-
дача. У педагогічній літературі Австрії, Швейца-
рії існує термін «тиха робота», який підкреслює
осібний характер діяльності. У французькій та
англійській педагогічній літературі використову-
ють поняття «індивідуальна робота». У США за-
стосовують термін «незалежне навчання», що
означає таку пізнавальну діяльність, при якій сту-
денти мають значну свободу добору засобів і ме-
тодів навчання на основі отриманих від виклада-
ча навчальних планів-програм [1].
Відповідно до Закону України «Про вищу

освіту» (ст. 43, розд. 7), СРС належить до основ-

них форм навчального процесу у вищих навчаль-
них закладах [1]. Тобто СРС є обов’язковою
складовою частиною навчальної діяльності сту-
дента у процесі здобуття вищої освіти. Це спла-
нована, організаційно й методично спрямована
пізнавальна діяльність студентів для досягнення
конкретного навчального результату, що здійс-
нюється за опосередкованого керівництва викла-
дача.
Базується СРС на самостійності та праце-

здатності студентів. Самостійність — здат-
ність людини виконувати певні дії або цілий
комплекс дій без безпосередньої допомоги з
боку іншої людини або технічних засобів, що її
замінюють, керуючись лише власним досвідом.
Самостійність студента у здобутті знань є до-
волі непростим утворенням і передбачає ово-
лодіння ним складними вміннями й навичками,
а саме:

— бачити сенс і мету навчальної роботи, бути
мотивованим на здобуття загальноосвітніх і про-
фесійних знань та вмінь;

— наукової організації власного навчання й
освіти. Оскільки навчання є фактично «професій-
ною» діяльністю студента, то воно має свої пра-
вила та технології організації (студент повинен
уміти визначати мету, предмет і засоби навчаль-
ної діяльності, оптимально використовувати від-
ведений на самостійну роботу час);

— творчо, по-новому підходити до питань, які
необхідно вирішити, оскільки виконання по-
дібних завдань спонукає студента до стандарти-
зованого прийняття рішень;

— аналізувати й оцінювати здобуті навчаль-
ні результати [2].
Тобто самостійність студента у навчальній

діяльності визначається наявністю таких компо-
нентів: мотиваційного, орієнтувального, органі-
заційного, процесуального, енергетичного, оці-
ночного.
Працездатність студента — це готовність до

виконання тієї чи іншої навчальної роботи з ви-
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соким ступенем напруження, із великими затра-
тами нервової енергії протягом певного часу.
Працездатність має індивідуальний характер і
залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів.
До суб’єктивних факторів належать інтелекту-
альні здібності, вмотивованість, особливості
волі, стан здоров’я, володіння навичками науко-
вої організації навчальної праці; до об’єктивних
— організація навчального місця, режим праці й
відпочинку у вищому навчальному закладі (ВНЗ),
завантаження різноманітною роботою, наявність
доручень, обсяг і теоретичний рівень розумово-
го навантаження, кількість навчальних завдань,
монотонне й тривале виконання однієї й тієї ж
роботи, тривалість сну, харчування, механічне та
примусове заучування тексту.
У ВНЗ СРС поділяється на певні види за таки-

ми критеріями:
1. За дидактичною метою — СРС спрямована

на вивчення нового матеріалу; закріплення й
удосконалення знань і вмінь; контроль знань і
вмінь.

2. За типом пізнавальної діяльності: репродук-
тивна (копіювальна); частково-пошукового ха-
рактеру; дослідницька.

3. За формою організації навчальної діяльності:
фронтальна; групова; індивідуалізована.

4. За джерелом знань:
4.1. Робота з літературою (бібліографічними

каталогами; навчальними посібниками, підруч-
никами, збірниками вправ, монографіями, довід-
никами, словниками, методичною літературою,
періодичними виданнями).

4.2. Експериментальна робота (самостійне до-
слідження або спостереження за виробничим про-
цесом).

4.3. Робота з роздавальним матеріалом (графіч-
ні чи об’ємні наочні посібники).

4.4. Робота з аудіовізуальними та програмни-
ми засобами навчання (автоматизовані бібліотечно-
інформаційні системи, мережеві, мультимедійні
технології й телекомунікації, електронні контро-
люючі програми тощо, Інтернет-ресурси).

5. За плановістю:
5.1. Планова — передбачена навчальним пла-

ном і робочими навчальними програмами (конт-
рольні, курсові, випускні роботи, навчальні за-
няття, екзамени, заліки тощо).

5.2. Непланова — підготовка рецензій, написан-
ня статей, наукових робіт, виконання завдань за
межами зазначених тем, перегляд кінофільмів тощо.

6. За змістом і формою роботи:
6.1. Опрацювання лекційного матеріалу.
6.2. Опрацювання додаткової літератури.

6.3. Підготовка до контрольних робіт, екзаме-
нів, заліків.

6.4. Виконання індивідуальних завдань: спо-
стережень, дослідів, аналіз статистичних даних,
періодичних публікацій тощо.

6.5. Знайомство з інформацією професійного
спрямування.

6.6. Написання рефератів, доповідей, звітів,
есе, курсових робіт і проектів, статей, випускних,
наукових робіт.

6.7. Виконання навчальних і практичних за-
вдань, вправ тощо.

6.8. Пошук і вивчення додаткової літера-
тури.

6.9. Конспектування, складання планів, тез,
анотацій.

6.10. Кодування інформації (складання схем,
таблиць, графіків, створення діаграм тощо).

6.11. Підготовка виступів і повідомлень на се-
мінарські й практичні заняття.

6.12. Виконання письмових, контрольних, ла-
бораторних робіт.

6.13. Проведення спостережень за визначеним
об’єктом.

7. За інтенсивністю:
7.1. Систематична, яку студенти виконують

приблизно рівномірно в однакових обсягах про-
тягом семестру або навчального року.

7.2. Акордна (авральна), яку виконують не-
рівномірно, особливо інтенсивно наприкінці се-
местру, перед сесією.

8. За місцем здійснення:
8.1. Аудиторна — у навчальних кабінетах у

позанавчальний час чи під час занять.
8.2. Домашня — за місцем проживання (удома,

на квартирі, у гуртожитку).
8.3. Бібліотечно-інформаційна — у бібліотеч-

них і комп’ютерних залах [2; 3].
Продуктивність СРС залежить від ефективно-

сті її організації. Організація самостійної роботи
студентів має два необхідні етапи:

1) початкова організація, яка передбачає по-
становку навчальних завдань за безпосередньої
участі викладача;

2) самоорганізація, що відбувається переважно
без присутності викладача.
Успішність самостійної роботи студентів знач-

ною мірою залежить від уміння викладача орга-
нізувати обидва її етапи. Організація СРС — це
діяльність викладача для залучення всіх студен-
тів до систематичного й продуктивного самостій-
ного навчання. Керівна роль викладача в ор-
ганізації СРС можлива лише при забезпеченні
таких умов:
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1. Планування часу. Викладач, визначаючи
обсяг самостійної роботи, має враховувати ре-
альний запас навчального часу студентів і темп
їхньої роботи.

2. Систематичність. СРС не має виконувати-
ся спішно наприкінці семестру, її потрібно орга-
нізовувати рівномірно, відповідно до тижневого
навантаження за навчальним планом.

3. Мотивація. Значення СРС як засобу опану-
вання професійних компетенцій має бути доведе-
ним до свідомості студентів якомога раніше, по-
чинаючи з першого курсу.

4. Технологічність. Відсутність умінь само-
стійно працювати робить цю роботу трудоміст-
кою, тривалою, непродуктивною. Студентів не-
обхідно навчити таких вмінь: структурувати са-
мостійну роботу (проектування виконання етапів
роботи в часі тощо); здійснювати пошук необхід-
ної інформації; опрацьовувати джерела інформа-
ції, здійснювати запис прочитаного, проводити
самоконтроль якості виконаної навчальної ро-
боти.

5. Психогігієна. Вироблення у студентів умінь
продуктивно планувати розпорядок дня, вихову-
вати культуру розумової праці.

6. Забезпечення матеріально-технічної бази.
Відстеження наявності належного бібліотечного
фонду, читальних кімнат у гуртожитку тощо. За-
безпеченість різноманітними засобами інформа-
ційно-комунікаційних технологій.

7. Дидактично-методичне забезпечення. По-
стійне надання студентам методичних рекомен-
дацій та інструктажів перед новими для них ви-
дами самостійної роботи. Підготовка для студен-
тів допоміжних методичних матеріалів, що б
дало змогу економити їхній час. Консультуван-
ня студентів.

8. Контроль і коригування. Забезпечення мо-
ніторингу якості виконання СРС. Навчальний
матеріал дисципліни, передбачений навчальною
програмою для засвоєння студентом під час само-
стійної роботи, виносять на поточний і підсум-
ковий контроль поряд із навчальним матеріа-
лом, який опрацьовується під час аудиторних на-
вчальних занять.

9. Оцінка результатів. Результати самостійної
роботи студентів оцінюються під час практичних,
семінарських занять, перевірки усних і письмових
завдань, планів, тестів, конспектів тощо, захисту
індивідуальних творчих завдань, курсових, дип-
ломних робіт, складання заліків, екзаменів [2; 4].
З урахуванням вимог сучасності, а також від-

повідно до останніх наказів і листів Міністерст-
ва освіти та науки України з 2015/2016 навчаль-

ного року була зменшена кількість годин аудитор-
ного навантаження з навчальних дисциплін усіх
курсів (середньотижневе аудиторне навантажен-
ня студентів зменшується на 23 % і становитиме
23,5 год); відповідно зросла кількість годин СРС
з дисциплін; виникла необхідність переорієнту-
вання в організації СРС кафедрами та контролю
її виконання [4; 5].
Як основний засіб оволодіння навчальним

матеріалом СРС спрямована на формування са-
мостійності студентів. Вона передбачає діяль-
ність студентів із засвоєння знань, формування
умінь і навичок без участі викладача, хоча і ке-
рується ним. Самостійна аудиторна робота
студента виконується під час аудиторних за-
нять, як їх складова частина (при активному
консультуванні викладача). Самостійна поза-
аудиторна робота студента виконується у час,
вільний від обов’язкових навчальних занять, ре-
гламентується робочим навчальним планом і
навчальною програмою, становить не менше
1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчаль-
ного часу студента.
Однією з форм організації позааудиторної

СРС може бути РЗ, який дозволяє підвищити
продуктивність навчання, сформувати «портфо-
ліо» досягнень студента (систематична і безпе-
рервна оцінка і самооцінка навчання студента),
а також оптимізувати підготовку та підвищити
ефективність проведення аудиторних занять з
теми.
Власний досвід. З метою досягнення максималь-

ної ефективності СРС у вихованні та досягнен-
ні клініко-аналітичного автоматизму студентів у
межах вивчення основ внутрішньої медицини на
кафедрі внутрішньої медицини № 2 Одеського
національного медичного університету в 2015/
2016 навчальному році були розроблені та впро-
ваджені РЗ до кожної навчальної теми за тематич-
ним планом робочої програми «Внутрішня меди-
цина» для студентів 5-го курсу медичного фа-
культету. Кожний РЗ складається з 10 завдань різ-
них типів відповідно до рівнів засвоєння матеріа-
лу (за В. П. Безпальком), а саме — тести з оди-
ночним або множинним вибором (І–ІІ рівень);
завдання на визначення істинності або хибності
твердження (І рівень); упорядкування списку
(І рівень); встановлення відповідності (ІІ рівень);
заповнення пропусків у тексті (І рівень); робота
із зображеннями — його опис, позначення зазна-
чених елементів або пошук зазначених елементів
зображення (ІІ рівень), відповіді на питання до
ситуаційного завдання (ІІІ рівень) [3]. Враховую-
чи специфіку роботи кафедри, РЗ були створені
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українською для вітчизняних студентів, а також
англійською та російською мовами для студентів
міжнародного факультету.
Завдання підготовлені таким чином, щоб охо-

пити всі основні розділи теми заняття, закріпити
засвоєння теоретичного матеріалу (ІІ рівень), а
також оволодіти навичками прийняття клінічно-
го рішення відповідно до заданих параметрів
стану пацієнта (ІІІ рівень). Студенти повинні за-
повнити РЗ самостійно до початку проведення
заняття з даної теми.
Студенту РЗ надається викладачем або на

електронних носіях, або в друкованому вигляді.
Також РЗ доступні для самостійного заванта-
ження студентами через інтернет-мережу з ка-
федрального сайту. Студенти виконують за-
вдання в позааудиторний час, роблячи відповід-
ні записи в РЗ, та приносять його на практичне
заняття.
Виконання такої роботи, на нашу думку, сти-

мулює студента до самостійного цільового по-
шуку інформації за тими розділами теми, у яких
йому не вистачило наявних знань. Для оптиміза-
ції напряму пошуку наприкінці РЗ наведено ко-
роткий список рекомендованої літератури та
інтернет-посилань.
Викладач на підготовчому етапі практичного

заняття перевіряє, оцінює виконання завдань у
РЗ. Кожне завдання оцінюється в балах за такою
шкалою: 1 бал — завдання виконано повністю
без зауважень; 0,5 бала — виконано повністю із
зауваженнями; 0,25 бала — виконано частково; 0
балів — не виконано або виконано з критично
значущими зауваженнями. Далі бали підсумову-
ються. Оцінка суми балів за самостійну підготов-
ку: «відмінно» — 9 балів і вище; «добре» — від 8
до 8,75 бала; «задовільно» — від 7 до 7,75 бала;
«незадовільно» — 6,75 бала і нижче. Отримана
оцінка за СРС враховується при загальному оці-
нюванні студента за темою практичного заняття.
Викладач аналізує системні помилки та недо-

ліки у виконанні СРС, надає поради щодо збіль-
шення ефективності такої роботи. Таким чином,
враховуючи, що РЗ містить стислу, відкоригова-
ну викладачем інформацію з теми, зошит у по-
дальшому може бути використаний студентом як
інструмент для повторення теми та підготовки до
іспиту.

Матеріали та методи дослідження

З метою оцінки прихильності студентів до та-
кої форми самостійної роботи на кафедрі було
проведене анонімне опитування 63 студентів, які
завершили програмний курс навчання з постій-

ним використанням РЗ для СРС. Респондентам
було запропоновано відповісти на п’ять запи-
тань, а саме: «Чи виникали у Вас труднощі при
заповненні РЗ?», «Чи вистачало Вам наявних
знань для заповнення РЗ або виникала необхід-
ність звертатися до додаткових літературних
джерел або інтернету?», «Чи було Вам цікаво за-
повнювати РЗ?», «Чи вважаєте Ви корисним для
себе використання РЗ у процесі навчання, або
для Вас це марна трата часу?», «Чи бажаєте Ви у
подальшому використовувати РЗ у процесі на-
вчання?».

Результати дослідження
та їх обговорення

Після обробки результатів опитування вияви-
лося, що у 36,5 % студентів виникли труднощі
при заповнюванні РЗ, а у більшості (63,5 %) труд-
нощів не було. Це може бути приводом для до-
опрацювання змісту та форми завдань.
Позитивним результатом ми відмічаємо те, що

у 81,0 % студентів виникла необхідність у вико-
ристанні додаткових джерел інформації — підруч-
ників та інтернет-джерел. Водночас 19,0 % сту-
дентів відзначили, що їм вистачило власних
знань для заповнення РЗ. Більшість студентів
вважали цей вид СРС цікавим (61,9 %) і корис-
ним для себе (60,3 %), проте 38,1 % оцінили цю
роботу як нецікаву, 39,7 % — як марну трату
часу. Погоджуються із продовженням такої фор-
ми самостійної роботи 52,4 % студентів, а 47,6 %
відзначили цей вид роботи як небажаний, що
можна частково пояснити недостатньою мотиво-
ваністю студентів і відсутністю навичок само-
стійного навчання. Останнє викликає серйозне
занепокоєння станом сучасного педагогічного
процесу.

Висновки

Таким чином, розроблені на кафедрі РЗ у ці-
лому можна вважати зручним і корисним ін-
струментом самостійної роботи студентів і ши-
роко використовувати в медичних ВНЗ для на-
вчання студентів, насамперед, для збільшення
ефективності теоретичної підготовки. Втім, для
ІІІ рівня засвоєння теми, поряд з використан-
ням РЗ, слід розробляти інші види самостійної
роботи, зокрема практично орієнтовані, як-от:
організація роботи студентів з пацієнтами в по-
зааудиторний час, їх участі в діагностично-ліку-
вальних процедурах клінічної бази, аналізі та
заповненні медичної документації, — що потре-
бує не лише методологічних і педагогічних зу-
силь, а й матеріально-адміністративних.
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