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4 лютого 2021 року  було проведене 

чергове засідання Школи професійного росту 

молодого викладача  на тему: «Організація 

та види самостійної роботи студентів  на 

заняттях». На засіданні обговорювалися такі 

запитання: 

1. Місце самостійної роботи під час вивчення теми.  

2. Види самостійної роботи студентів. 

3. Формування у студентів раціональних прийомів навчальної праці.  

4. Проблеми часу на занятті. 

Перше питання розкрила викладач фізики Сторожинська Д.О., яка 

розпочала з відомого вислову П.П.Блонського: «Скажи мені – я забуду. Покажи 

мені – я зможу запамʼятати. Дозволь мені зробити 

самому. І це стане моїм назавжди».   

Розкриваючи сутність поняття «самостійна робота», 

її зовнішні та внутрішні елементи, функції та основні 

завдання, вказала, що різні завдання для самостійної 

роботи можна застосовувати і перед вивченням теми, і під 

час засвоєння знань, закріплення, вироблення умінь і 

навичок. Найважливіше – підібрати такі завдання, які б 

враховували досвід конкретного студента, сприяли б його 

розвитку. 

У своєму виступі викладач зарубіжної літератури 

Альона Олександрівна Торяник зазначила, що під час 

вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі види 

самостійного учіння студента:   

1.Слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, 

виконання практичних і лабораторних робіт;  

2  Підготовка рефератів і курсових робіт;   

3. Підготовка до модульного контролю та іспитів,  

робота з літературою та ін.  

Кожен із зазначених видів потребує від студентів 

наполегливої самостійної праці. Насамперед потрібно, щоб 

кожен студент у процесі учіння дотримувався гігієни 

розумової праці. Тому їм треба розкрити механізми розумової праці, причини 

появи втоми, шляхи підвищення працездатності, а також режиму харчування, 

організації відпочинку та ін. Довести до них, що добовий ритм організму 

людини визначається низкою фізіологічних функцій, які постійно змінюються в 

години активної діяльності та сну. 



З питання «Формування у студентів раціональних прийомів навчальної 

праці» виступила В.О.Тихоліз. Навчальна праця студентів — складний 

пізнавальний процес. Він тісно пов’язаний з 

інтелектуальними, емоційними та вольовими 

якостями особистості. Його сутність — складна 

система розумових процесів, які, звичайно, 

починаються сприйняттям навчальної інформації, 

потім продовжуються у вигляді опрацювання і 

перетворення її в знання на рівні абстрактного 

мислення і закінчуються застосуванням набутих 

знань на практиці. 

Уміння планувати свій час, ефективно працювати і досягати гарних 

результатів значною мірою залежать від рівня сформованості техніки розумової 

праці. Техніка розумової праці – стихійно або 

цілеспрямовано сформоване вміння чітко виконувати 

певні дії, типові для виду роботи. У техніці розумової 

роботи найважливішим навчальним умінням є читання. 

За даними статистики, зором людина сприймає 90% 

інформації, із них 70% – за рахунок читання. Викладач 

ознайомила з типами джерел інформації, як знайти 

необхідну книгу в бібліотеці за допомогою каталогів та 

картотек, з різними видами читання, з раціональними 

видами запису прочитаної інформації (план, тези, цитати, 

конспекти), зі способами групування записів. І на 

конкретному прикладі одного із видів самостійної роботи 

– рефераті показала можливості формування у студентів самостійності,  вміння 

аналізувати, порівнювати та узагальнювати різні факти, явища, події, 

формулювати висновки; знаходити необхідну літературу, опрацьовувати її, 

правильно робити на неї посилання, оформляти список 

використаних джерел; розвивати наукове писемне 

мовлення.  

 З проблемами часу на занятті ознайомив присутніх 

викладач англійської мови П.В.Феськов. Він виділив  

причини нестачі часу на занятті і показав можливі 

варіанти вирішення проблеми. Причини: 

1. Неправильно складений план заняття; 

2.Незнання психологічних особливостей групи; 

3. Непідготовленість обладнання; 

4. Непідготовленість до заняття студентів; 

5. Дисципліна на занятті; 

6. Погана мотивація до засвоєння знань. 

Для прикладу, дорогоцінні хвилини губляться, коли вчитель починає 

налаштовувати компʼютер, довго писати завдання на дошці або виводити 

крейдою тему заняття, епіграф… 



Вихід простий: до кожного заняття обладнання перевірене і встановлене, 

наочний матеріал розвішений, роздатковий – приготовлений і розкладений у 

зручному порядку. 

 


