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Якості особистості школяра проявляються і розвиваються в його дія-

льності, зокрема в його самостійній діяльності. Тому серед критеріїв ефек-

тивності впровадження особистісно зорієнтованого навчання повинен бути 

ріст (позитивно мотивованої) самостійності школярів у їх учнівській праці. 

Самостійна робота і є тією навчальною діяльністю, в якій найбільше 

проявляється учнівська самостійність. При цьому від того наскільки вдало 

з методичної точки зору вчитель зумів її організувати, настільки ж повно 

така робота враховує, а тим паче розвиває особистісні якості школяра. Ор-

ганізація ж самостійної роботи, на нашу думку, обов‘язково повинна почи-

натись з її планування у навчальному процесі. Систематичне, системне 

планування самостійної роботи забезпечує той рівень педагогічної майсте-

рності, коли така робота стає не лише прийомом, формою, засобом викла-

дання, а методом навчання. 

В умовах швидкого зростання обсягу знань, коли вчитель змушений по-

давати великий обсяг наукової інформації в обмежений час, а учень – сприйма-

ти і засвоювати її, педагогічний процес стає дедалі складнішим та різноманітні-

шим. Зорієнтуватись у процесі навчання з вибором форми та виду самостійної 

роботи учнів стає дедалі складніше. Особливо це відчувається при вивченні ма-

тематики в старшій школі, де частка самостійності учнів у оволодінні предме-

том – найбільша. Виникає потреба у створенні плану самостійної роботи учнів. 

Говорячи про планування самостійної роботи в навчальному процесі, слід вияс-

нити якого відрізку змісту освіти вона стосуватиметься. 

На практиці навчальний матеріал подається порціями, кожна з яких 

відповідає пізнавальній задачі, опосередкованій програмою. Розглянемо 

три способи дозування навчального матеріалу: ―малими дидактичними 

одиницями‖, середніми, великими. 
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Засвоєння навчального матеріалу малими дозами (дидактичними 

одиницями) характерне для програмованого навчання. Така організація 

самостійної роботи учнів більш доречна у молодших та середніх класах, 

оскільки саме там матеріал найдоцільніше розбивати на малі порції. 

Спосіб дозування навчального матеріалу середніми дозами, що поля-

гає у вивченні змісту одного, рідше двох пунктів параграфа, підходить не 

для всіх видів самостійної роботи. Отже, на основі середньої дидактичної 

одиниці спланувати систему самостійних робіт не завжди можливо. Тому 

зазначені вище аспекти не є об‘єктом нашої уваги. 

Великі дидактичні одиниці відповідають декільком параграфам під-

ручника. Створюється можливість організовувати навчально-виховний 

процес в системі за лекційно-практичною формою навчання. 

Організація навчального процесу за лекційно-практичною формою на-

вчання полягає в тому, що вчитель математики заздалегідь продумує певні 

розділи програми відповідно до шкільних підручників, навчально-методичної 

літератури та власного досвіду і на основі цього складає тематичний план. У 

ньому чітко спланована система уроків, визначені за основною дидактичною 

метою їх типи, встановлений орієнтовний зміст усіх видів робіт на уроках і 

тих, котрі потрібно заздалегідь виконати для організації і проведення уроків-

семінарів, контрольно-залікових уроків, самостійних та контрольних робіт. 

Вчитель також добирає необхідні наочні посібники, діафільми, діапозитиви, 

задачі для розв‘язування в класі і вдома, завдання для проведення диференці-

йованих самостійних робіт тощо. Отже, планування самостійної роботи по-

винно бути пов‘язане з плануванням навчальної теми. 

Перший етап – формування цілей навчання, що відповідають навча-

льній темі. На нашу думку, не варто формулювати навчальну ціль стосовно 

кожного елементу навчального процесу, у тому числі і до самостійної ро-

боти. Окрім того, що така робота забиратиме багато часу, вона не є необ-

хідною. Рідко освітня ціль, на яку спрямована самостійна діяльність учня 
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під час виконання ним самостійної роботи, різко відрізняється від освіт-

ньої цілі сформульованої до уроку чи навіть всієї теми. Щодо виховної та 

розвиваючої цілі, то слід зауважити, що сама реалізація вдало диференці-

йованої та позитивно вмотивованої самостійної роботи несе досягнення 

ряду таких цілей, оскільки вимагає прояву волі, самостійності, уміння до-

лати труднощі, передбачає активну розумову працю. 

Етап здійснення логіко-дидактичного аналізу навчального матеріалу 

підручника, який цю тему реалізує, містить у собі процес оцінювання його 

доступності (з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, на яких буде 

спрямована викладацька діяльність) для самостійного опрацювання учнями. 

Надалі це дасть можливість спланувати самостійну роботу з підручником. 

Такі роботи можуть бути різними як за видом, так і за формою. Наприклад, 

попереднє опрацювання теоретичного матеріалу наперед конкретним учнем 

(індивідуальне завдання), систематизація та узагальнення теоретичного мате-

ріалу групою учнів; розв‘язування завдань за зразками у підручнику. 

Етап побудови структурно-логічної схеми навчального матеріалу те-

ми супроводжується виявленням у ній таких логічних зв‘язків (знову ж та-

ки з урахуванням індивідуальних особливостей школярів), які учні можуть 

встановлювати самі, тобто проявити в навчанні самостійність. На основі 

такого аналізу вчитель в подальшому може спланувати самостійну роботу 

учнів, спрямовану саме на створення тієї навчальної ситуації, в якій учень 

сам здійснюватиме потрібний аналіз, синтез, порівняння, аналогію тощо. 

Якщо виникає необхідність розділити навчальну тему на підтеми, то 

це можна здійснити на основі учнівської самостійності. Тобто виділити та-

кі підтеми, які учень взмозі засвоїти самостійно і спланувати відповідні  

самостійні роботи. Серед них можуть бути домашні роботи або роботи 

пов‘язані з опрацюванням додаткової літератури та написанням рефератів, 

готуванні повідомлень, тощо. 



 143 

Наприклад, у темі ―Тригонометричні функції‖ для самостійного 

опрацювання учням можна виділити наступні підтеми: ―Радіанна кутів і 

дуг‖; ―Властивості тригонометричних функцій: y=cos(x), y=ctg(x); ―Обчис-

лення значень тригонометричних функцій і тригонометричних виразів за 

допомогою мікрокалькулятора‖.  

Самостійні роботи пов‘язані з опрацюванням ―історичних довідок‖ 

як повідомлень перед вивченням теми повинно носити традиційний харак-

тер. Доречі, такі самостійні роботи сприяють створенню позитивних моти-

вів щодо вивчення теми. 

Забезпечення навчальної теми списком елементів знань і структурно-

логічною схемою повинно супроводжуватись їх аналізом на предмет доступ-

ності (знову ж таки з урахуванням індивідуальних особливостей школярів) 

для сприйняття учнями. Вчитель визначається у тій кількості завдань, які по-

винні дати потрібну міцність знань, умінь та навичок. Це дає можливість вда-

ло здійснити дозування у самостійних роботах запитань, задач, що необхідні 

для оволодіння учнями відповідними елементами знань. 

Щодо переліку завдань, розв‘язуючи які вчитель навчає учнів засто-

совувати отримані знання на практиці, то серед них варто виділити ті, які 

учні розв‘язують самостійно, користуючись при цьому консультацією вчи-

теля, однокласників, батьків. 

На етапі представлення навчальної теми як дидактичного циклу від-

бувається прогнозування організації самостійних робіт, спрямованих на 

досягнення дидактичних цілей. Передбачаються обсяг, зміст та форма та-

ких робіт. Тобто плануються самостійні роботи на повторення, засвоєння, 

закріплення теоретичної та практичної частини матеріалу теми. 

На наступному етапі бажані перспективи щодо плану організації са-

мостійної роботи учнів у навчальному процесі співставляються з реальни-

ми можливостями вчителя. Відсіюються неможливі з тієї чи іншої причини 

варіанти викладацької роботи. 
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Наступний етап планування характеризується тим, що приймається 

рішення про організацію конкретних видів самостійних робіт, про послідо-

вність їх реалізації. Уточнюється форма організації таких робіт, а також 

здійснюється підбір дидактичного матеріалу та інших матеріальних засобів 

навчання. 

Так діючи за вказаним алгоритмом і притримуючись запропонованої 

методики, до кожної навчальної теми можна сформулювати навчальну 

ціль, об‘єкти вивчення, систему пізнавальних дій, детерміновану ланками 

дидактичного циклу, час вивчення вибраного відрізка змісту освіти і т. і. 

Вибір вчителем завдань для пояснення матеріалу теми може бути 

однаковим для всіх класів. Робота досвідчених вчителів і методистів часто 

і спрямована на відшукування універсальних задач з точки зору вмісту в 

них тої наукової інформації, того потенціалу проблемності, що дозволяє  

найбільш влучно розкрити зміст поняття, логіку теореми чи визначення. 

Це відбувається тому, що такі завдання більше прикріплені до змісту 

навчальної теми, ніж стосуються індивідуальних особливостей учнів. 

Інша ситуація з завданнями спланованими на самостійне опрацю-

вання учнями. Вибір таких завдань якраз тісно пов‘язаний з індивідуаль-

ними особливостями учнів класу. Тому виділені у тематичному плані еле-

менти знань, задачі у кожному класі відрізнятимуться. На практиці доціль-

но такі позначення робити олівцем, щоб мати можливість з часом вносити 

відповідні зміни. 

Варто зауважити, що виділений у плані теми матеріал для самостій-

ної роботи учнів ще не створює загальної картини таких робіт у навчаль-

ному процесі. Не дає орієнтації ні щодо їх виду, ні щодо їх форми. Вона є 

корисною лише в ракурсі прогнозування самостійності учіння в оволодінні 

матеріалом навчальної теми, а також в орієнтації про вміння і навички 

школярів навчатись самостійно. Це дає можливість вчителеві коректувати 

свою роботу на майбутнє і розподіляти обсяг тих чи інших видів та форм 
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самостійної роботи так, щоб поступово знімати слабкі місця в реалізації 

учнівської самостійності. 

Висновком таких міркувань є те, що хоча процеси тематичного пла-

нування та планування самостійної роботи учнів у навчальному процесі, є 

так би мовити, синхронними процесами, та результати цих процесів вима-

льовуються окремими моделями. Виникає потреба в окремому плані само-

стійної роботи учнів. 

У зв‘язку з великою різноманітністю особливостей класних колекти-

вів, методичної підготовки викладачів, особистісних якостей конкретних 

учнів, розподіл самостійних робіт у навчальному процесі досить варіатив-

ний. Тому складання плану досвідченими вчителями чи їх об‘єднаннями, 

як наприклад у разі тематичного плану, для плану самостійної роботи не 

підходить. Такий план повинен складати кожний вчитель для кожного 

конкретного класу. Інакше не може йти мова про особистісно зорієнтоване 

навчання, яке передбачає саме такий підхід у навчанні, коли враховуються 

можливості як учнів, так і вчителя. 

Створення у навчальному процесі системи самостійних робіт (мо-

деллю якої є їх план) не легка справа. Це пов‘язано з великою різноманіт-

ністю їх видів, форм, особливостей наукового змісту матеріалу конкретної 

теми, індивідуальних особливостей учнів. Кожного разу, плануючи ту чи 

іншу самостійну роботу, вчителеві слід враховувати багато факторів: на-

вченість, научуваність, розумові здібності дітей, рівень сформованості 

умінь та навичок учнівської самодіяльності, умови реалізації самостійної 

роботи, особисту методичну підготовку і т. ін. 

У зв‘язку з цим виникає потреба в створенні форми плану самостійних 

робіт у навчальному процесі, яка б дозволяла враховувати вище згадані аспекти.  

Така форма плану має бути, з одного боку, придатна для викорис-

тання в будь-якому класі кожному вчителеві, з іншого боку, повинна бути 
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зручною для відображення різних моделей систем самостійної роботи уч-

нів у навчальному процесі. 

Тобто форма плану, повинна бути такою, яка б дозволяла б сплано-

вувати: 

 самостійні роботи за дидактичною ціллю; 

 самостійні роботи за ступенем самостійності учнів; 

 навчаючі, контролюючі самостійні роботи; 

 індивідуальні, групові, фронтальні форми організації самостійної роботи;  

 час виконання самостійної роботи; 

 урок, на якому дана робота організовуватиметься. 

З урахуванням вище згаданих аспектів, нашою пропозицією є насту-

пна форма плану самостійної роботи учнів у навчальному процесі. 
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Види самостійних робїт 

(за дидактичною ціллю) 

І - самостійні роботи, що пов'язані з набуттям нових знань; ІІ - самостійні робо-

ти, що спрямовані на закріплення знань; ІІІ - самостійні роботи на повторення знань. 

(за ступінню самостійності учня) 

         – Самостійна робота за зразком    – Варіативна 

          – Реконструкція      – Творча 
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Для кожного учня  виділено два рядки: перший – теорія, другий – 

практика. К кутку квадратів, що відповідають груповій формі самостійної 

роботи можна помістити менші квадрати з номером відповідної групи у 

якій працюватиме учень. Фронтальну самостійну роботу можна виділити 

вказавши стрілкою на відповідний їй стовпчик. На індивідуальні вказува-

тиме відсутність вище згаданих позначень. 

Домашні самостійні роботи представлені у тематичному плані, тому 

не вважаємо за потрібне їх вносити у план самостійної роботи. У разі ж ін-

дивідуалізованих домашніх робіт, то їх можна відобразити у плані самос-

тійних робіт, зробивши примітку ―Д/З‖. 

Запропонована форма плану дозволяє створити модель системи са-

мостійних робіт. У ньому чітко прослідковується  спосіб здійснення дифе-

ренціації навчання за ступенем розвитку діяльнісних умінь та навичок (ін-

дивідуальна, групова, фронтальна роботи), властивостей розуму (роботи за 

зразком, реконструктивні, варіативні, творчі), індивідуальним темпом на-

вчання (різний час виконання роботи для різних учнів). 

Рівень навченості, научуваності, уяви, уваги, волі, уміння долати 

труднощі та інші особистісні якості учнів враховуються при підборі змісту 

та форми завдань для самостійної роботи, а також у виборі мотиваційно-

цільового аспекту її організації. 

План самостійної роботи учнів у навчальному процесі створює зага-

льну картину системи таких робіт, допомагає прогнозувати самостійність 

учіння в процесі матеріалу навчальної теми. 

Систематичне складання такого плану сприяє оволодінню вчителем 

таким методом навчання як самостійна робота, результатом якого є вміння 

та навички учнів навчатись самостійно, що є, як ми вважаємо, одною з 

найголовніших цілей навчального процесу. 
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Резюме: Раскрывается процесс планирования самостоятельной работы 

учеников в учебном процессе. Предлагается форма самостоятельной рабо-

ты. 

 

Summary: This article deals with the problems concerning the planning of the 

independent work of pupils during the educational process. The article suggests 

the form of the for scheme of some independent works. 
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В МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩІ 
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Педагогічна сутність залікової системи перевірки результатів на-

вчання полягає в розчленуванні всієї програми даного предмета на розділи, 

що відбивають етапність формування знань, навичок і вмінь (залікові роз-

діли); в системі зростаючих від розділу до розділу вимог до знань, навичок 

та вмінь учнів і рівня розвитку їх самостійності; в обліку успішності кож-

ного учня з кожного розділу курсу. 


