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Формування змісту сучасної професійної освіти передбачає інтеграцію різних видів 

і форм навчання, які підпорядковуються загальній темі навчального курсу. Лекції 

будуються на методичних принципах розвиваючого навчання, спрямованих на розвиток 

творчих здібностей студентів. Практичні заняття і лабораторні роботи проробляються в 

комплексі з лекціями, доповнюючи їхній зміст вивченням нового матеріалу і набуттям 

певних навичок. Тут надзвичайно важливого значення набуває організація самостійної 

роботи студентів.  

Для того, щоб надати можливість студенту засвоювати програмний матеріал 

самостійно, треба забезпечити і розширити доступ до різних інформаційних фондів з 

використанням комп’ютерної техніки. У цьому напрямі закладено великі переваги: 

швидкість, доступність, оперативність, сконцентрованість інформації. Особливої уваги у 

самопідготовці студентів заслуговують самонавчальні програми з різних дисциплін. 

 Навчальні програми дисциплін суспільно-гуманітарного циклу повинні 

передбачати навчання майбутніх спеціалістів нових форм поведінки. Однією зі складових 

навчальних програм майбутніх фахівців повинні стати програми тренінгу, спрямовані на 

розвиток особистісних якостей [7, с.33].  

Складність застосування одержаних знань на практиці полягає в тому, що 

педагогічна дійсність надзвичайно різноманітна. Тому важливе значення в “переведенні” 

педагогічної теорії в інструмент практичної діяльності має педагогічний тренінг. Під 

педагогічним тренінгом розуміється система вправ для набуття умінь, навичок, розвитку 

здібностей. Усі вправи умовно можна розділити на чотири групи. Першу групу складають 

вправи, що формують мислення і логіку доказів. До другої групи входять вправи, що 

розвивають творчу уяву. Вправи третьої групи спрямовані на формування вміння 

розподіляти увагу і зосереджувати її. Четверту групу представляють вправи на розвиток 

спостережливості [2, с.119].  

Широке впровадження самостійної роботи у практику роботи гальмується тим, 

що методика її організації є досить громіздкою: до такої роботи студентів доцільно 

привчати поступово. Однак у багатьох викладачів відсутня система, яка передбачає 

виконання студентами самостійних розумових вправ, внаслідок чого не завжди 

усвідомлюється і засвоюється навчальний матеріал без допомоги викладача. Тому 

питання організації самостійної роботи студентів у процесі навчання є важливим як для 

педагогів-дослідників, так і для педагогів-практиків. 

Організація самостійної навчальної роботи на заняттях вимагає попередньої 

підготовки і використання сучасних засобів навчання, які виконують різноманітні функції. 

Раціональна організація засобів навчання створює сприятливі дидактичні умови для 

проведення самостійної навчальної роботи. Проблема готовності до самостійної роботи 

психологічно трактується як проблема готовності до самостійної навчальної діяльності. 



Міра готовності до самостійної навчальної діяльності визначається наявністю у студентів 

певного виду мотивації, достатнього рівня інтелектуального розвитку, культури 

навчальної діяльності. Під культурою навчальної діяльності в дидактичному аспекті 

розуміють систему загальних і практичних умінь і навичок, необхідних студенту для 

самостійної роботи у коледжі. Однак, як показують дослідження, культура навчальної 

діяльності студентів, навіть на старших курсах, доволі низька. У питаннях оволодіння 

методами навчальної і наукової діяльності студенти залишаються самоучками.  

Пристосування студентів до режиму навчання, до навчальної діяльності й 

самостійної роботи в основному відбувається шляхом помилок, зривів, перевтоми, 

нервових зусиль. У практиці роботи вищої школи досі переважає парадоксальна ситуація, 

суть якої полягає в тому, що протягом всього періоду підготовки студентів до професійної 

діяльності головна увага звертається на вдосконалення викладання. Підготовка ж 

майбутнього фахівця до процесу навчання часто випадає з поля зору професорсько-

викладацького складу. Результати контрольних робіт першокурсників свідчать про те, що 

знання і уміння, отримані ними в школі, мало оперативні, а досвід самостійної роботи, як 

правило, сформований недостатньо. Тому від викладача вищої школи вимагається 

навчити студентів методів самостійної роботи і доведення їх до необхідного рівня 

готовності до навчальної роботи. 

Така постановка роботи з першокурсниками передбачає вдосконалення форм і 

методів адаптації студентів до вузівських умов навчання. Як відомо, адаптація студентів 

відбувається у трьох основних напрямах: адаптація до соціального середовища вищого 

навчального закладу; до навчальної і наукової діяльності у вузі; до майбутньої професії. 

Адаптація до соціального середовища вищого навчального закладу не співпадає з 

адаптацією до навчальної і наукової діяльності чи з професійною адаптацією. Адаптація 

до соціального середовища завершується, як правило, до кінця першого курсу. Студенти 

відносно легко освоюються з умовами життя у коледжі. Значно важче протікає адаптація 

їх до навчальної діяльності і самостійної роботи. Формування певного відношення 

студентів до професії складається лише до четвертого курсу. 

Проблема організації самостійної роботи студентів на основі інформаційних 

технологій повинна вирішуватись комплексно, не лише через створення окремих 

навчальних програм, але також і шляхом написання узгоджених за змістом і науковим 

рівнем підручників, призначених для закладів різних рівнів акредитації. У світовій 

практиці набутий достатній досвід організації навчання, зокрема як складової частини 

безперервної професійної освіти. Розвиток сучасних технічних засобів доставки 

інформації суттєво впливає на можливості самоосвіти людини. Впровадження 

інформаційних технологій навчання сприяє набуттю досвіду роботи з технічними 

засобами доставки й обміну інформацією на відстані (супутниковий, радіо, комп’ютерний 

зв’язок тощо) [5, с.270]. 

За Д.В.Чернілевським принциповою відмінністю дистанційних форм навчання є 

максимальна автономія студента в процесі навчання. В результаті цього є і автономія 

педагога і навчального закладу загалом при підготовці навчальних матеріалів, розробці 

програм і курсів, що рекомендуються графіком самостійної роботи студента і 

контрольних завдань, екзаменаційних тестів. Цією кардинальною відмінністю 

дистанційної освіти визначаються всі подальші особливості праці студента, педагога і 

навчально-виховного персоналу навчального закладу. При цьому в поняття  навчального 

курсу включається декілька складових в залежності від предмета вивчення: підручник або 

опорний конспект по курсу, що містить всі відомості, що використовуються, в тому числі 

з вивчених дисциплін; при необхідності може доповнюватися хрестоматіями або 

ксерокопіями робіт, що вивчаються; методичні вказівки з вивчення предмета; путівник з 

курсу, що зіставляє розділи підручника, робочих зошитів, лабораторного практикуму, 

відео- і аудіододатків, графік перегляду навчальних телепрограм або прослуховування 

навчальних радіопередач, участь в телеконференціях і контрольних комп'ютерних 



опитуваннях в режимі on line.  

У методичні вказівки доцільно закладати також орієнтовні дані про 

трудомісткість того або іншого розділу, щоб студенти мали можливість зіставити свою 

швидкість вивчення предмета зі середніми значеннями, а навчальний заклад – вчасно 

провести телеконференції і контрольні заходи; завдання і матеріали для виконання 

лабораторного практикуму. Цей список необхідно поповнити матеріалами, які педагоги 

готують заздалегідь, але видають студенту в певний момент (визначається графіком вузу 

або запитом самого студента): навчальні теле- і радіопрограми (розробка циклів таких 

програм і їх трансляція досить дорогі, але для великих контингентів витрати себе 

виправдовують); контрольні завдання для оцінки результатів самостійної роботи студента 

(можуть бути в двох видах, які передбачають розгорнену відповідь або короткий 

результат розрахунку, переклад тексту, володіння термінологією предмета і тощо); теми 

для обговорення в ході телеконференцій (роздаткові та демонстраційні). Доводиться 

враховувати як інерцію виробництва навчальних матеріалів (наприклад, можливості 

видання і перевидання комплекту лекцій або робочого зошита) так і відсутність у 

більшості педагогів достатньої кваліфікації для підготовки якісних матеріалів в повному 

обсязі [8, с.251].  

Аналіз психологічної та педагогічної літератури свідчить, що підвищення рівня 

самостійної пізнавальної діяльності студентів на сучасному етапі є об’єктивною 

закономірністю, що зумовлюється сукупністю чинників: інтенсивним розвитком 

інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням філософії сучасної 

освіти, центром якої став загальнолюдський ціннісний компонент; гуманістично 

зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; 

необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності студентів за майбутню 

діяльність; спрямування викладача на формування творчої особистості студента, 

готовності останнього до здобуття професії та активної діяльності у нових соціально-

економічних умовах. 

Роль гуманітарного компоненту вищої професійної освіти дуже швидко 

змінюється. Передусім набувають значення навчальні предмети, що відображають 

накопичений людством досвід культури та дисципліни світоглядного плану. Відмінною 

особливістю навчальних планів останнім часом стала поява предметів, покликаних 

допомогти людині пізнати своє місце серед людей і в навколишньому світі: соціології, 

технології, екології тощо [8, с.255].  

Предмети гуманітарного циклу не мають прикладного рівня і, відповідно, низький 

статус у вищих навчальних закладах технічного профілю, зокрема технічних коледжах. 

Очевидно, що формування у студентів технічних спеціальностей знань про сучасний світ, 

про людину в єдності філософських, економічних, політичних, історичних та 

соціокультурних аспектів аж ніяк не забезпечується збільшенням навчального часу на їх 

вивчення.  

Підготовка фахівця з вищою освітою передбачає формування в нього сучасного 

світогляду. Абсолютизація чи недооцінка цієї складної системи духовного світу людини 

також є одним із факторів неякісної підготовки фахівців [3, с.29]. У філософському 

розумінні світогляд – це форма духовно-практичного освоєння світу людиною, через яку 

вона сприймає, осмислює та оцінює навколишню дійсність як світ свого буття й 

діяльності, визначає і сприймає своє місце й призначення в ньому. У світогляд входять 

узагальнені уявлення про світ і саму людину, про спрямованість ходу подій у світі, про 

смисл людського життя, історичну долю людства тощо, а також система переконань, 

принципів та ідеалів. Усі складові елементи світогляду опосередковуються особистим 

досвідом суб'єкта, набуваючи завдяки цьому емоційного забарвлення і перетворюючись 

на певну персональну установку, що регулює практичну і пізнавальну діяльність людини, 

відбиває її життєву позицію. Формуючись разом із свідомістю на основі матеріальної 

практики, наш світогляд духовно реалізує потреби й цілі практичного перетворення світу. 



Подолання «чужості» світу реалізується на основі створення досконаліших його образів 

відповідно до ідеалів істини, добра і краси [1, с.12].  

У процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних 

закладах технічного профілю арсенал методів і засобів самостійної роботи необхідно 

розширювати. Без цього неможливе вирішення завдань раціональної організації 

самостійної пізнавальної діяльності студентів. При виборі методу самостійної роботи ми 

спирались на критерії їх оптимального співвідношення. Основними з цих критеріїв є: 

узгодженість методів з цілями та завданнями самостійної роботи; їх узгодження з 

навчальними можливостями студентів, а також навчальними можливостями викладачів 

тощо. Для вирішення завдання організації самостійної роботи у вищому закладі освіти, де 

рівень підготовки студентів неоднорідний, викладач повинен, з одного боку, постійно 

адаптуватися до умов навчання, з іншого – виконувати умови планування і чіткої 

організації самостійної роботи, які потребують деяких встановлених форм [4,с.26-32.] 

Одним з основних завдань вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу є 

спрямування студентів на пошук зв’язку предметного матеріалу з цінностями людського 

буття, перетворення логічних структур науки у форми спільної діяльності, дослідницьких 

завдань – у навчальні проблеми [6, с.136]. В останні роки набула актуальності проблема 

урахування особливостей майбутньої професійної діяльності фахівця у процесі навчання 

гуманітарних дисциплін. Залежно від особливостей адаптаційного середовища у різних 

наукових працях відображається ряд самостійних напрямів дослідження. Розробляються 

проблеми адаптації учнів і студентів до навчання у професійно-технічних училищах, 

технікумах, вищих навчальних закладах (О. Алексєєв, К. Бєкмаханова, Л. Ларіонова, 

В. Моргун, В. Синявський, М. Шкодін та ін.). Заслуговують уваги роботи, присвячені 

адаптації випускників вищих закладів освіти (О. Мороз, С. Овдей, М. Педаяс, 

В. Семиченко, В. Сластьонін, Л. Шубіна та інші). 

Під час вивчення суспільних дисциплін потрібно закласти новий фундамент у 

свідомості майбутніх фахівців. Вони повинні зрозуміти, що самоосвіта – це той 

неспокійний пошук, самобудівництво, які свідчать про гостре пізнання себе, своєї 

сутності, самовдосконалення. В освіті і самоосвіті величезну роль відіграє не тільки 

отримання знань, навичок, майстерності, але й уміння знайти себе, свої нахили, виявити 

повною мірою свій дар, закладений природою, або той домінуючий потяг людини, без 

якого вона не уявляє своє життя. Зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, вибір тих 

чи інших шляхів державного розвитку ставлять питання про систему пріоритетних 

моральних рис майбутнього фахівця.  

Ефективність навчання суспільних дисциплін пов’язана з інтелектуальним 

розвитком і самоактуалізацією майбутнього фахівця, що є одним із завдань під час 

організації самостійної роботи студентів. Завершуючи навчання, майбутній фахівець 

повинен володіти високим рівнем усвідомлення себе як суб’єкта діяльності, здатного 

самостійно проявляти творчу активність у сфері своєї майбутньої професії, а також в 

інших галузях соціального, суспільного життя, прагнути до самоактуалізації, 

саморозвитку, самовдосконалення в особистісному та професійному відношенні. 

Доведено, що гуманізація навчання впливає на рівень розвитку інтелектуальної 

культури майбутнього фахівця. Принцип гуманізації передбачає спрямованість змісту, 

форм і методів навчання та викладання на особистісно професійне удосконалення; 

максимальне врахування актуальних професійних інтересів, потреб розвитку тих, хто 

навчаються. Цей принцип передбачає також “запровадження діалогічних засад, що мають 

виявлення на різних рівнях: міжособистісному, міжгруповому, міжкультурному, 

внутрішньо особистісному; реалізацію у професійній освіті загальних і особливих 

(уточнених у професійному аспекті) вимог до гармонійного розвитку особистості у 

поєднанні з урахуванням індивідуальних особливостей, перспектив і прагнень кожного 

учня та його заохочення до саморозвитку.  

Гуманізація передбачає пріоритетність людських цінностей над технократичними, 



виробничими, економічними, адміністративними. Таким чином, одним з основних завдань 

навчання дисциплін суспільного циклу в технічному коледжі є спрямування студентів на 

пошук зв’язку предметного матеріалу з цінностями людського буття, перетворення 

логічних структур науки у форми спільної діяльності, дослідницьких завдань – у 

навчальні проблеми.  

Необхідність гуманітаризації вищої професійної освіти зумовлена потребою 

подолання існуючого розриву між наукою, культурою і освітою, протиставленням 

гуманізму і технократизму; необхідністю відродження у вищій школі національної 

культури; перспективою інтеграції вищої технічної школи України в зарубіжний освітній 

процес.  
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