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Вельмишановна Зінаїдо Іванівно! 
Щиро вітаю Вас з ювілейним Днем народження,  

зичу міцного здоров′я, щастя, завзятої вдачі,  
вагомих творчих успіхів в роботі. 

 Дякую Вам за наукову підтримку, наставництво,  
душевну щедрість та мудрість.  

Бажаю всіляких Вам гараздів та довгих років життя. 
„Хай роки ідуть, а чоло не севіє, 
онуки ростуть, а душа молодіє. 

Хай щастям і сонцем наповниться дім. 
За Вашу роботу низький Вам уклін!” 
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Розкривається система роботи щодо організації та забезпечення самоосвіти учнів. Вона 
передбачає шляхи, які відкривають можливості реалізації самоосвітньої діяльності школярів.  

 
 

У Концепції загальної середньої 
освіти (12-річна школа) відзначено, що 
школа орієнтована на нове соціальне 
замовлення щодо завдань, змісту. якості і 
термінів шкільної освіти, де лейтмотивом 
стають: пріоритет соціально-мотиваційних 
факторів і загальнолюдських цінностей, 
методологічна переорієнтація змісту осві-
ти на особистість, на забезпечення актив-
ної пізнавальної позиції суб′єкта навчання; 
організація навчання на основі максималь-
ного врахування досвіду взаємодії учня з 
навколишнім світом; спрямованість освіти 
на найповнішу реалізацію здібностей, 

інтелектуального, духовного і творчого 
потенціалу молодої людини, на життє-
діяльність учня, що зумовлюється його 
розумом і активністю; вироблення стійких 
механізмів самонавчання, самовиховання і 
саморозвитку [1]. 

Системі освіти, через яку проходить 
все підростаюче покоління, сьогодні 
пред′являються якісно другі вимоги ніж 
раніше. Згідно з Національною доктриною 
освіти в Україні необхідним є розвиток 
особистісно орієнтованої парадигми осві-
ти, яка повинна забезпечити умови для 
самореалізації, самоактуалізації кожної 
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особистості, здатної до життєтворчості. За 
такої системи навчання в зміст освіти, що 
задається державною програмою, кожен 
учитель вносить свої корективи, врахо-
вуючи регіональні особливості, власний 
досвід та досвід дітей. Учитель переосмис-
лює наукову інформацію підручника 
таким чином, щоб познайомити дітей із 
теорією, враховуючи пізнавальні можли-
вості кожного учня, пов′язати її з життям, 
із тим, що дітям є доступним для 
розуміння, навчити творчо використовува-
ти набуті знання у власній практичній 
діяльності. При цьому необхідно, щоб 
учитель міг розвивати активну пізнаваль-
ну діяльність школярів, створювати такі 
ситуації, що стимулюють власний пошук, 
самостійний процес оволодіння новими 
знаннями. мати досвід продуктивної діяль-
ності [2]. 

У широкому розумінні навчання − це 
постійне використання прийомів, що 
стимулюють пізнавальну діяльність дітей, 
враховують їх досвід, особливості розвит-
ку для того, щоб кожен учень міг знайти 
власний сенс цієї діяльності й відчути 
потребу в продовженні навчання шляхом 
самоосвіти. В основі такого навчання – не 
повідомлення та засвоєння знань школяра-
ми, а передача способів навчальної та 
творчої роботи. Розширення кругозору, 
пошук нових знань, розвиток умінь само-
стійного здобуття інформації стали загаль-
ною потребою сучасності. 

Саме в школі закладаються основи для 
самоосвітньої діяльності, як однієї із самих 
доступних форм розширення і поглиблен-
ня знань. 

Соціально-економічні умови в держа-
ві, на жаль сьогодні, не стимулюють інте-
лектуального розвитку особистості. Вини-
кає багато противоріч: 

* поява багатьох законів, наказів про 
створення умов для самоосвітньої  творчої 
діяльності учня і відсутності їх матеріаль-
ного забезпечення; 

* розширення ринку освітніх послуг 
і зниження рівня життя; 

* престиж освіти і не використаність 
дипломованих спеціалістів; 

* високі вимоги до професіональ-
ного рівня вчителя і відсутність матеріаль-
них стимулів [3]. 

Дивлячись в майбутнє, основи якого 
закладаються сьогодні, розуміючи акту-
альність проблеми самоосвіти учнів До-
нецьким управлінням освіти та науки роз-
роблена програма дослідно-експеримен-
тальної роботи „Діяльність педагогічних 
колективів загальноосвітніх шкіл, управ-
лінських і методичних структур щодо 
організації і забезпечення самоосвіти 
учнів”[4]. 

Задачі: 
* виявлення реального рівня освіче-

ності учнів загальноосвітніх шкіл у відпо-
відності до державних стандартів; 

* створення механізму впроваджен-
ня й відслідкування наслідків самоосвіт-
ньої діяльності учнів та адекватної педаго-
гічної технології; 

* визначення та створення експери-
ментальних майданчиків з метою апробу-
вання основних напрямків і умов систем-
ного процесу самоосвітньої діяльності 
учнів; 

* адекватність дій педагогічних ко-
лективів, управлінських та методичних 
структур на всіх рівнях на переорієнтацію 
педагогічного процесу з режиму навчання 
на режим учіння та самоосвіту школярів з 
метою корекції функціонування педагогіч-
ного процесу; 

* отримання і науковий аналіз віро-
гідної інформації процесуального характе-
ру про рівень освіченості випускників та 
результати впровадження системи само-
освітньої діяльності; 

* розробка пакету методичних мате-
ріалів для оптимального, ефективного 
функціонування системи самоосвітньої 
діяльності. 

У процесі дослідно-експериментальної 
діяльності заплановано перевірити таку 
гіпотезу: 

рівень освіченості учнів, їх компе-
тентності, критичності, самоактуалізації 
буде зростати, якщо: 
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* активізувати та підвищити їх моти-
вацію навчальної самоосвітньої діяль-
ності; 

* здійснювати навчальний процес на 
підставі особистісно орієнтованої моделі з 
домінуючою системою самоосвітньої уч-
нівської діяльності; 

* використовувати стимулююче нау-
ково-методичне і управлінське забезпечен-
ня співробітництва учнів та вчителів. 

Програма реалізовується у двох 
напрямках: 

* відслідкування реального рівня 
базової освіти учнів з української мови та 
математики щодо дотримання державних 
стандартів; 

* надання методичної та практичної 
допомоги учням, педагогічним колекти-
вам шкіл, управлінським та методичним 
структурам у досягненні належного рівня 
базової освіти. 

Система роботи вчителя, і в цілому 
педагогічних колективів навчальних зак-
ладів, була націлена на відпрацювання 
вмінь самоосвітньої діяльності учнів шля-
хом систематичного залучення та заохо-
чення до виконання завдань з максималь-
но високим для кожного учня рівнем 
самоосвіти. 

Моніторинг рівня сформованості 
самоосвітніх вмінь учнів свідчить про 
позитивні зрушення в цьому напрямку. 
Так, якщо у 2003 році учні 9 класів з 
математики розподілялися за рівнями 
виконання репродуктивних, конструктив-
них і творчих завдань у співвідношенні 
67,5%, 32,1%, 4,7%, то у 2005 році 
випускники 11-х класів впоралися з 
підсумковими завданнями таким чином: 
репродуктивний – 97,8%, конструктивний 
– 54,3%, творчий – 16,8%. 

У процесі дослідження завдяки сис-
темній роботі щодо суб′єктів навчально-
виховного процесу відзначено просування 
за їх стратифікаційними рівнями у 9-х, 11-
х класах на порядок в 10-30%, що може 
бути пояснено актуальністю проблеми, 
організацією самоосвітньої діяльності 
учнів та ефективністю реалізації розробле-
ного і впровадженого варіанта такої систе-

ми з урахуванням реального рівня освіче-
ності учнів. 

Цілеспрямоване зміщення домінанти 
педагогічного процесу в ході експери-
ментально-дослідницької діяльності в 
області від навчання до учіння з розгор-
танням системи самоосвітньої та самостій-
ної роботи учнів, як наслідок, сприяло 
підвищенню рівня базової освіти як з 
математики, так і з інших предметів базо-
вого навчального плану. 

Зміст самоосвітньої діяльності учнів 
віддзеркалює різноманітні запити особис-
тості. Відповідно до завдань, які стоять 
перед самоосвітою, їх можна класифі-
кувати за такими видами:  

1. розвиток громадянської активності 
засобами самоосвіти, обумовленими проб-
лемами формування світогляду; 

2. загальна самоосвіта спрямована на 
більш поглиблене вивчення окремих пред-
метів або циклу предметів; 

3. самоосвіта спрямована на зна-
йомство з професією і підготовкою себе до 
неї; 

4. самоосвітня діяльність пов′язана з 
улюбленими заняттями: технікою, радіо-
електро конструюванням, моделюванням, 
доглядом за птахами, тваринами, рибами 
тощо; 

5. самоосвітня діяльність пов′язана з 
розвитком своїх здібностей (фізичних, 
естетичних та ін.); 

6. самоосвіта пов′язана з самовихо-
ванням, питаннями формування моралі, 
рис свого характеру та ін. [3] 

Важливий дидактичний постулат 
сьогодення – не передавати учням готові 
знання, а навчити самостійно здобувати їх. 
Під навчальним процесом ми розуміємо 
сукупність трьох складових: 

* навчально-виховна; 
* навчально-пізнавальна; 
* самоосвітня. 
Виходячи з цього визначення можна 

сказати, що кожен вчитель по суті є 
менеджером (керуючим), а учень виступає 
суб′єктом навчального процесу.  

Предметом діяльності менеджера 
навчального процесу є діяльність 
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управляючого суб′єкта. Засобами праці є 
інформація, в першу чергу пізнавальна. 

Пізнавальні потреби формуються в 
процесі навчання і самоосвіти. Навчання 
не виключає самоосвіту і не протирічить 
останній, навпаки передбачає активне 
використання самоосвітньої діяльності. 
Навчання - основа самоосвіти: по-перше, 
дає матеріал для нього; по-друге, визначає 
способи і методи набуття нових знань; по-
третє, розвиває в учнів потребу в знаннях, 
яку вони задовольняють шляхом само-
освіти. 

Практика показує, що в процесі само-
освіти учні мають утруднення, які помітно 
знижують інтенсивність самоосвітньої 
роботи, ведуть до згасання інтересу до неї. 
Ці утруднення пов’язані з відсутністю в 
школярів умінь та навичок самостійної 
розумової праці, невмінням систематизу-
вати отриману інформацію та співвідноси-
ти її зі своїми прогалинами в знаннях 
основ наук. Тому досить висока результа-
тивність самоосвіти практично неможлива 
без уміння навчати себе. 

Вчителі також мають певні утруднен-
ня в управлінні самоосвітньою діяльністю 
школярів: недостатність теоретичних 
знань щодо процесу самоосвіти, слабку 
діагностичну компетентність у визначенні 
індивідуальних можливостей школярів, 
невміння створювати умови для стимулю-
вання самоосвітнього процесу, брак часу 
на проведення моніторингу сформованості 
загальноосвітніх умінь, що забезпечують 
результативність і якість самоосвітнього 
процесу тощо. 

Відсутність цілеспрямованої систем-
ної роботи в школі з формування в учнів 
умінь та навичок самоосвітньої роботи не 
сприяє розвитку бажання школярів само-
стійно здобувати знання. Вчителям часто 
незрозумілі цілі самоосвіти, структура цієї 
діяльності, співвідношення між самоосві-
тою та навчальним процесом, самоосвітою 
та самостійною навчальною роботою. 

Отже, потрібно розвивати компе-
тентність педагога у підготовці учнів до 
самоосвіти. Вважаємо, що вона базується 

на постійному тренінгу засвоєння 
структури діяльності особистості.  

Перш за все, учитель повинен зрозу-
міти і прийняти настанову на необхідність 
формування самоосвітньої компетентності 
школярів як однієї з ключових компе-
тентностей.  

Учитель, що є компетентним у 
підготовці учнів до самоосвіти, вміє 
визначати власні можливості щодо здій-
снення даного процесу, вести їх облік, 
визначати свої потреби в удосконаленні 
знань, способів діяльності, власних якос-
тей і можливостей, враховує ситуації 
здійснення процесу самовдосконалення в 
цій діяльності засобами самоосвіти, 
визначає можливі ресурси, що можуть 
допомогти йому в цьому процесі.  

Проблема управління пізнавальною 
діяльністю учнів повинна бути розв’яза-
ною так, щоб школяр був не об’єктом, а 
суб’єктом навчання. Тому постає завдання 
не лише управління мовленнєвими проце-
сами, а й забезпечення раціонального 
самоуправління, саморегулювання в про-
цесі пізнання.  

Ця проблема передбачає усвідомлення 
вчителем результативності своєї діяль-
ності у формуванні самоосвітньої компе-
тентності школярів. Учитель на підставі 
моніторингу даного процесу має можли-
вість проаналізувати якість власного керів-
ництва та спрогнозувати подальше вдос-
коналення своєї діяльності в цьому 
напрямку.  

Психолого-педагогічна діагностика 
кожного учасника навчально-виховного 
процесу дозволяє здійснити повноцінний 
аналіз та передбачення (прогнозування) 
перебігу, формування та розвитку само-
освітніх умінь учнів, сприяє створенню 
ситуацій успішної діяльності для кожної 
особистості. Тому високопрофесійний 
педагог повинен володіти технологіями 
діагностики та аналізу динаміки розвитку 
самоосвітніх умінь учнів.  

Вважаємо, що вчитель, який ставить 
перед собою завдання з формування в 
учнів потреби в самоосвіті, може досягти 
успіху лише за таких умов: 
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* врахування всіх особливостей фор-
мування потреби в самоосвіті; 

* відповідної психологічної та педа-
гогічної підготовки вчителя; 

* знання особливостей розвитку 
кожного учня, його можливостей, мотива-
ції, інтересів; 

* досконалого володіння предметом; 
* систематичного ознайомлення з 

науково-технічним і культурним життям. 
Функція навчання в системі особис-

тісно зорієнтованої освіти полягає насам-
перед у створенні необхідних умов для 
розвитку особистості. На перший план 
виходить завдання допомогти кожному 
учневі вдосконалювати свої індивідуальні 
здібності з урахуванням того досвіду 
пізнання, якого він набув. У цьому 
випадку основним є розкриття індиві-
дуальних пізнавальних можливостей кож-
ного учня, визначення педагогічних умов, 
необхідних для їх задоволення. 

Чим більше позитивних придбань 
буде, наприклад, у молодшого школяра, 
тим легше він упорається з майбутніми 
труднощами підліткового віку. Не втрати-
ти час, допомогти повністю розкритися 
індивідуальним здібностям у найбільш 
сприятливий для цього момент – завдання 
й батьків, і вчителів. 

Працюючи самостійно, учень повинен 
уміти організовувати роботу, раціонально 
її виконувати, контролювати та оцінювати 
результат. За всім цим стоїть велика 
кількість умінь і навичок, яких має набути 
школяр. 

Для успішного здійснення навчальної 
діяльності учні поступово, рік за роком 
оволодівають загальнонавчальними вмін-
нями та навичками, що максимально 
забезпечують якість самоосвітньої роботи: 

* організаційними; 
* загальнопізнавальними; 
* інформаційними. 
Вчитель використовує комплексний 

підхід до їх формування: спочатку визна-
чає рівень сформованості тих чи інших 
умінь; потім створює умови для їх 
розвитку, а час для цієї роботи він 
знаходить на різних уроках, ураховуючи 

розвивальні можливості кожної окремої 
навчальної теми; постійно контролює 
процес формування відповідних умінь, 
коригуючи при цьому власну діяльність та 
діяльність дітей.  

Супровід самоосвітньої діяльності 
учнів доцільно проводити на основі 
моніторингу, який розглядаємо як систему 
збору, зберігання і розповсюдження 
інформації, яка дає можливість виявити 
стан об’єкта на даний момент і дати 
прогноз його розвитку. 

Основна мета моніторингу само-
освітньої діяльності учнів – забезпечення 
освітнього процесу об’єктивною інформа-
цією щодо впливу самоосвіти школярів на 
якість освіти, постійне вдосконалення 
організаційного і методичного забезпечен-
ня процесу формування самоосвітньої 
компетентності в умовах переходу від 
зовнішнього управління до самоуправ-
ління. 

Основні завдання: 
* вивчення реальних навчальних 

можливостей учнів та їх інтересів, потреб, 
мотивації. 

* вивчення рівня сформованості 
загальнонавчальних умінь. 

* встановлення дидактичних причин 
невідповідності рівня досягнень реальним 
навчальним можливостям учнів. 

* поточне (тематичне) відслідкову-
вання впливу самоосвіти на якість освіти, 
неперервне відслідковування стану освіт-
нього та самоосвітнього процесу. 

* підсумкова діагностика впливу 
самоосвітньої діяльності учнів на якість 
освіти, відслідковування динаміки в 
розвитку учнів у порівнянні з результа-
тами попередніх діагностичних дослід-
жень, зіставлення з попередніми результа-
тами, корекція діяльності учнів і вчителя. 

* виявлення ступеню задоволеності 
учнями самоосвітнім процесом, відповід-
ності рівня складності навчального мате-
ріалу можливостям учнів. 

Проведена робота дозволяє зробити 
такі висновки: 

- аналіз результатів проведеної робо-
ти в області підтвердив ефективність 
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системи роботи з самоосвітньої діяльності 
на рівнях: учень – навчальний заклад – 
район (місто) – область, необхідність його 
поширення на школи всіх ступенів, 
починаючи з початкової; 

- корекція уявлень учнів та вчителів 
про рівень засвоєння змісту освіти (знань, 
вмінь, способів навчальної діяльності 
самоосвіти, розвитку учнів тощо) сприяє 
вибору найбільш ефективного способу 
суб′єкт – суб′єктної взаємодії в особистіс-
но орієнтованій моделі організації педаго-
гічного процесу; 

- впровадження структурно-фун-
кціональної моделі системної організації 
самоосвітньої діяльності учнів дозволяє 
підвищити рівень базової освіти школярів; 

- моделювання системної різнорів-
невої багатокомпонентної самоосвітньої 
діяльності дозволяє змістовно організу-
вати роботу з обдарованими учнями 
(творчий рівень), як у загальному потоці 
навчання, так і за окремим напрямком; 

- у зв′язку з переходом на новий 
зміст та структуру 12-річного навчання 
необхідно звернути увагу на інтелек-
туальний розвиток учнів, розвиток їхнього 
логічного мислення, пам′яті, уваги, інтуі-
ції, умінь аналізувати. класифікувати, 

узагальнювати, робити умовиводи за 
аналогією, діставати наслідки з даних 
передумовшляхом несуперечливих мірку-
вань тощо. 
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