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соціально-економічних змін у суспільстві та індивідуально-психологічних 

особливостей кожного школяра. Лише спільними зусиллями ми можемо успішно 

розв'язати важливе і відповідальне завдання – підготувати всебічно розвинених, 

працьовитих, активних працівників, які свідомо обирають свій професійний 

шлях. 
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В розумінні самостійної роботи учнів у навчальному процесі існує багато 

різних точок зору. Визначаючи дидактико-методичні підходи до організації 

самостійної роботи учнів, ми враховували творчі надбання видатних науковців 

традиційної педагогіки та новітні концепції навчання. Теоретичний аналіз 

психолого-педагогічної літератури допоміг визначити, що існують різні підходи 

до організації самостійної роботи (М. Дайрі, П. Дмитренко, Г. Ігнатенко, 

https://core.ac.uk/download/pdf/19905821.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/19905821.pdf
mailto:berbec08@ukr.net
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Б.Єсипов, І. Лернер, П. Підкасистий та ін.), зокрема: А – 1) з позиції вчителя, 2) 

з позиції того, хто навчається, тобто учня; 3) з позиції управління та організації 

навчального процесу; Б – 1) як дидактичної категорії; 2) як гносеологічного 

явища. 

Можливі два напрямки побудови навчального процесу на основі 

самостійної роботи учнів: перший – це збільшення ролі самостійної роботи в 

процесі уроків, другий – підвищення активності учнів за всіма напрямками 

самостійної роботи в позаурочний час. 

Метою публікації є характеристика дидактичних умов організації 

самостійної роботи в умовах сучасної технологічної підготовки. 

Перехід навчального процесу на збільшення долі керованої самостійної 

роботи та підвищення її ефективності в позаурочний час вимагають дотримання 

ряду дидактичних умов: 

1) Готовність учнів до самостійної роботи. У науковій літературі 

готовність розуміється як психологічний стан і якісна характеристика 

особистості. Готовність до самостійної роботи – це вмотивований даним видом 

діяльності комплекс якостей, знань, практичних умінь, станів і відношень, 

необхідних для досягнення соціально-значимих цілей та результатів. 

Для формування в учнів готовності до самостійної роботи важливо 

здійснювати заходи, направлені на розвиток особистості в плані вдосконалення 

самосвідомості, рефлективності мислення, самодисципліни, саморозвитку тощо; 

підвищення навчальної мотивації і зацікавленого ставлення до трудового 

навчання. 

2) Підготовленість учнів до самостійної роботи. Підготовка учнів до 

самоосвіти починається з перших класів. При цьому треба враховувати 

загальний рівень інтелектуального розвитку першокласників, частина з яких 

фактично не вміє самостійно працювати й організовувати свою роботу. Деякі 

учні відчувають труднощі, пов’язані з відсутністю вмінь аналізувати, 

конспектувати, працювати з науковою літературою, планувати навчальний час, 

відсутністю психологічної готовності до самостійної роботи, незнанням правил 
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її організації. Учні, як правило, не володіють достатньою мірою вміннями, які 

необхідні для успішної самостійної роботи при вивченні трудового навчання. 

Тому в першу чергу учнів треба навчити: прийомам роботи з науковою 

літературою з метою виділення необхідних знань; інтерпретації наукового 

матеріалу шляхом його відбору, синтезу, аналізу; прийомам конспектування; 

прийомам запам’ятовування; прийомам саморегуляції тощо. 

3) Створення системи завдань для самостійної роботи. Важливим 

фактором успішної організації самостійної роботи є роль та функції вчителя в 

організації та керуванні пізнавальною діяльністю учнів, оскільки при її 

відсутності самостійна робота перетворюється в самодіяльність, яка має інше 

місце в структурі пізнавальної діяльності і не заміняє власне самостійної роботи. 

Можна виділити три підходи до організації самостійної роботи учнів при 

вивченні трудового навчання: 

1. Самостійна робота не планується; завданнями для самостійної 

роботи вважаються питання для самопідготовки в підручниках. 

2. Самостійна робота організовується безсистемно для оцінювання 

знань і вмінь учнів у кінці чверті. 

3. Самостійна робота має планомірний, систематичний характер. 

Складність і обсяг самостійної роботи збільшується з кожним роком. В 

старших класах самостійна робота базується на підготовці до лабораторних і 

практичних робіт, виконанні контрольних робіт. Також використовуються такі 

форми роботи, як учнівські конференції, колоквіуми, науково-дослідна робота 

[2, 9]. З огляду на це постає потреба в розробці та впровадженні системи завдань 

для самостійної роботи при вивченні трудового навчання, при розв’язанні яких 

учні могли б реалізувати принцип від простого до складного і, таким чином, були 

б упевнені в своїх силах. 

Система навчальних завдань для самостійної роботи має бути завершеною 

програмою, виконання якої сприятиме усвідомленому засвоєнню нових знань і 

способів дій, забезпечуватиме поступовий перехід від одного рівня розвитку до 

іншого, більш високого і творчого. Регулюючи характер навчальних завдань, 
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використовуючи в процесі навчання нові й більш складні види, ми навчаємо 

учнів не тільки способам виконання різних завдань, але й різним видам 

пізнавальної діяльності. 

4) Систематичність заходів з керування і контролю самостійної роботи 

учнів. Запровадження системи самостійної роботи вимагає не тільки створення 

навчально-методичного комплексу, а й запровадження ряду заходів з організації, 

проведення та контролю за самостійною роботою учнів. 

Як показують наші дослідження, далеко не всі учні вміють раціонально 

організовувати свій робочий графік і добре розуміють значення самостійної 

роботи в процесі трудового навчання. Проявом цього є нерегулярність 

виконання завдань для самостійної роботи. Як наслідок, – перевантаженість 

наприкінці чверті, низький рівень знань та вмінь. Тому зусилля викладача 

повинні бути спрямовані на раціоналізацію й оптимізацію самостійної роботи 

учнів. 

5) Забезпечення самостійної роботи учнів ефективними методичними 

засобами. Для ефективної самостійної роботи необхідно забезпечити учнів 

достатньою кількістю навчальних посібників різних видів. 

Чим більше видів навчальних посібників, тим успішніша робота учнів. У 

ході самостійної роботи учень може використовувати як традиційні навчальні 

матеріали, так і подібні матеріали інших ресурсів. На зміну тексту друкованих 

підручників приходить гіпертекст в методичному забезпеченні на електронних 

носіях або в Інтернеті. 

Сьогодні створюється велика кількість освітніх ресурсів у мережі Інтернет. 

Набувають популярності системи тестування, віртуальні уроки, майстерні, коли 

користувачу достатньо мати комп’ютер і підключення до мережі для отримання 

завдань, спілкування з вчителем. Використання мереж підвищує роль 

самостійної роботи учня і дозволяє кардинальним чином змінити методику 

викладання. 

Процес підвищення ефективності самостійної роботи вимагає дотримання 

ряду дидактичних вимог: формування в учнів навичок самоосвіти; створення 
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системи завдань для самостійної роботи; організації системи заходів з керування 

й контролю за самостійною роботою учнів; забезпечення самостійної роботи 

ефективними навчально-методичними засобами. 

Саме тому, оптимальне використання всіх видів самостійної роботи, 

знання функцій, дотримання дидактичних умов її здійснення допоможе успішно 

вирішувати ті завдання, які стоять перед сучасною освітою, збагатить процес 

проведення самостійної роботи, зробить його цілеспрямованим і дійовим. 
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ЕРГОДИЗАЙН-ПРОЄКТИ У ЗМІСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ 

ГАЛУЗІ 

borisova.tanya@ukr.net 

Проєктна навчальна діяльність вже давно й надійно укорінилася в системі 

технологічної освіти учнівської молоді. Залучення учнів до розробки та втілення 

навчальних проєктів сприяє розвитку навичок інтеграції знань з різних освітніх 

галузей, пошуку нестандартних рішень, синтезу нових підходів і технологій та 
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