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Вельмишановна Зінаїдо Іванівна! 
Вітаючи Вас із ювілеєм, бажаю Вам, 

Міцного здоров’я, бадьорості, достатку, душевної 
рівноваги, натхнення, наснаги, нових задумів і ідей, 

 сили для їх утілення талановитих учнів та 
послідовників, радості від життя, розуміння рідних і 

близьких. Цікавих подій та молодого запалу. 
Любіть травинку і тваринку і сонце завтрашнього 

дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня. 
Згадайте в поспіху вагона, 
В невідворотності зникань 
Як рафаелівська Мадонна 

У вічі дивиться вікам!  
(Л.Костенко) 

 
Забранський Віталій Ярославович,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики викладання математики 
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Розглядаються організаційні засади самостійної роботи студентів, передумови її організації та 
заходи, що створюють такі передумови, визначаються форми та інформаційно-методичне 
забезпечення самостійної роботи у процесі методичної підготовки майбутніх учителів математики. 

 
 
Пріоритетами державної політики, 

визначеної у Національній доктрині роз-
витку освіти України, є особистісна орієн-
тація освіти, формування національних та 
загальнолюдських цінностей [6, С.4 ].  

На сучасному етапі входження вищої 
школи України в європейський освітній 
простір відбувається переорієнтація інфор-
маційної моделі навчання у вузі на 
розбудову проблемно-діяльнісної моделі  

 

 
навчальної діяльності студентів, яка 

набуває само розвитку шляхом взаємо-
збагачення двох систем загальнодидактич-
них принципів: системи принципів форму-
вання й подання навчального матеріалу 
(“мотив і свідомість”), а також системи 
принципів поетапного формування нав-
чальної діяльності (“мотив і дія”) [7]. 
Одним із засобів взаємозв’язку цих систем 
є самостійна робота студентів, в межах 
якої ці системи взаємодетермінуються і 
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взаємозбагачуються. Самостійна робота 
формує у майбутніх учителів математики 
уміння здобувати та застосовувати знання, 
змінює ставлення до навчання, в умовах 
коли “...студент у навчальному і вихов-
ному процесі повинен набути важливих 
компетенцій через застосування знань“ [4, 
С.21].  

Проблемам самостійної роботи сту-
дентів та її організації присвячені дослід-
ження українських учених Алексю-
ка А.М., Бондаря В.І., Козакова В.А., 
Мороза О.Г., Слєпкань З.І. та інших, в той 
же час, впровадження самостійної роботи 
у процес методичної підготовки майбутніх 
учителів математики в умовах Болонсь-
кого процесу та особистісної орієнтації 
освіти потребує розробки її організаційних 
засад, створення певної системної струк-
тури із суб'єктів навчання для досягнення 
поставлених цілей, визначення функціо-
нальних взаємодій та завдань для вико-
нання.  

Мета даної статті – дослідити орга-
нізаційні засади самостійної роботи сту-
дентів математичних спеціальностей 
університетів у процесі методичної підго-
товки в умовах особистісної орієнтації 
освіти та приєднання України до Болон-
ського процесу.  

Концептуальними засадами розвитку 
педагогічної освіти України та її інтеграції 
у європейський освітній простір визначе-
но, що методична підготовка передбачає 
вивчення методик викладання навчальних 
предметів та методик проведення поза-
шкільної й позакласної роботи, забезпе-
чується також, шляхом вивчення психоло-
го-педагогічних дисциплін, проходження 
навчальних і педагогічних практик, а 
також шляхом методичної спрямованості 
викладання фундаментальних навчальних 
дисциплін. Методична підготовка є 
наскрізною і здійснюється протягом 
усього періоду навчання.  

Самостійна робота студентів – 
невід'ємна складова процесу методичної 
підготовки майбутніх учителів матема-
тики у вищому навчальному закладі і 
складає у межах 60% часу, передбаченого 

для виконання основної навчальної 
програми.  

Основними цілями та завданнями 
самостійної роботи майбутніх учителів 
математики у процесі методичної підго-
товки є засвоєння в повному обсязі 
навчальної програми, що забезпечує таку 
підготовку, послідовне вироблення нави-
чок самостійної практичної і науково-
теоретичної діяльності вчителя математи-
ки, набуття важливих для професійної 
діяльності вчителя математики компетен-
цій через застосування знань.  

Самостійна робота майбутніх учителів 
математики у процесі методичної підго-
товки складає: підготовку до аудиторних 
занять (лекцій, практичних, семінарських, 
лабораторних і ін.) і виконання відповід-
них завдань; опрацювання окремих тем, 
що не розглядались під час аудиторних 
занять; підготовку до навчальних і 
педагогічних практик і виконання завдань, 
передбачених практиками; виконання 
письмових контрольних, розрахунково-
графічних і курсових робіт; підготовку до 
заліків і курсових іспитів; підготовку до 
підсумкової державної атестації, у тому 
числі виконання випускний кваліфіка-
ційної магістерської) роботи; роботу в 
студентських наукових товариствах та 
гуртках; участь у наукових і науково-
практичних конференціях та семінарах, 
інші види діяльності, що організуються і 
здійснюються університетом, інститутом, 
кафедрою й органами студентського 
самоврядування. Самостійна робота, не 
передбачена навчальною програмою, ро-
бочим планом і навчально-методичними 
матеріалами, що розкривають і конкре-
тизують їх зміст, може здійснюється 
студентами ініціативно, із метою реаліза-
ції власних навчальних і наукових інтере-
сів. Під самостійною роботою студентів 
(СРС) можна розуміти складову частину 
будь-якого виду навчальних занять із 
цілеспрямованою пізнавальною метою. 
Однак, це спрощене уявлення про 
самостійну роботу студентів. Самостійна 
робота студентів, відповідно до закону 
України “Про вищу освіту“ (стаття 43) – 
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це форма організації навчання, поряд 
навчальними заняттями (лекціями, прак-
тичними, семінарськими, лабораторними), 
практичною підготовкою та контроль-
ними заходами, під час якої студент, 
керуючись спеціальними методичними 
вказівками викладача, здобуває й удоско-
налює знання, уміння й навички, нако-
пичує досвід практичної діяльності. СРС – 
це також особливим чином організована 
цілеспрямована навчальна діяльність 
студентів [3, с. 250 ], заснована на 
усвідомленій індивідуально-груповій піз-
навальній активності по системному 
засвоєнню особистісно і професійно зна-
чимих знань, умінь і навичок, способів 
їхнього здобування і представлення. При 
цьому центр ваги переноситься на само-
навчання.  

Самостійна робота – це спланована 
навчальна робота тих, яких навчають, я 
точніше тих, які здобувають освіту, котра 
виконується в процесі навчання за 
завданням і при методичному забезпечен-
ні з боку викладача, але без його безпо-
середньої участі.  

Самостійна робота має містити у собі 
її проектування, вибір технології реалі-
зації, організацію й контроль. Тому варто 
говорити не про самостійну роботу 
взагалі, а про керовану з боку викладача 
самостійну роботу студентів. Ознаками 
керованої самостійної роботи є наявність 
визначених її цілей і завдань, спеціально 
організованої діяльності студентів, техно-
логії процесу навчання й результатів 
діяльності. Технологічний ланцюжок 
керованої СРС із методики математики 
виглядає в такий спосіб: викладач 
визначає цілі та завдання СРС, вибудовує 
систему мотивації студентів, визначає 
навчально-методичні матеріали, встанов-
лює терміни проміжних звітів про 
виконану роботу, організує діяльність 
малих груп, читає вступну лекцію, 
проводить консультації, проводить семіна-
ри, де обговорюються результати само-
стійної роботи, аналізує результати само-
контролю і самокорекції студентів, оцінює 

результати їхньої роботи (індивідуальні чи 
групові).  

Обов'язковою умовою, що забезпечує 
ефективність СРС, є дотримання етапності 
в її організації й проведенні. Можна 
виділити наступні етапи керованої 
самостійної роботи студентів при вивченні 
методики математики.  

Перший етап – підготовчий.  
Він повинен містити в собі складання 

викладачем робочої програми на семестр 
із виділенням кількості годин на СРС по 
кожній темі (змістовому модулю); 
підготовку учбово-методичних матеріалів 
для організації самостійної роботи; 
діагностику рівня підготовленості студен-
тів. Співвідношення годин самостійної й 
аудиторної роботи студентів у робочі 
програмі має визначатися на підставі 
навчального плану і типових програм 
навчальних дисциплін з урахуванням 
наявності і якості навчальних, методичних 
і наукових видань, що використовуються 
при навчанні, рівня складності розділу чи 
теми. Збільшення частки самостійної 
роботи студентів і відповідне зниження 
аудиторного навантаження викладачів 
повинне супроводжуватися адекватним 
збільшенням у навантаженні викладачів 
кількості годин, на контроль знань та 
умінь студентів (контроль самостійної 
роботи), групові й індивідуальні консуль-
тації, індивідуальну роботу зі студентами, 
розробку методичних і навчальних мате-
ріалів для самостійної роботи студентів. 
Кількість годин, на консультування та 
контроль СРС, повинні бути передбачені в 
індивідуальних планах викладачів. Для 
ефективної організації СРС має бути 
складений графік контролю СРС для 
кожної спеціальності по всіх кафедрах 
факультету, що затверджується дирекцією 
інституту, який би враховував загальне 
навантаження студентів протягом нав-
чального тижня (не більш 54 години з 
урахуванням самостійної роботи).  

Другий етап – організаційний.  
На цьому етапі визначаються мета й 

завдання самостійної студентів; читається 
вступна лекція, проводяться індиві-
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дуально-групові настановні консультації, 
під час яких роз'яснюються форми СРС та 
її контролю; установлюються терміни і 
форми представлення результатів.  

Третій етап – мотиваціно-діяльнісний.  
Викладач на цьому етапі повинен 

забезпечити позитивну мотивацію само-
стійної (індивідуальної й групової) діяль-
ності студентів, перевірку проміжних 
результатів, організацію самоконтролю, 
самокорекції, взаємоперевірки, обговорен-
ня результатів самостійної роботи на 
семінарі.  

Четвертий етап – контрольно-оці-
ночний.  

Він включає індивідуальні й групові 
звіти по результатам самостійній роботі та 
їх оцінку. Результати можуть бути 
представлені у вигляді доповіді на 
семінарі, виконаної лабораторної роботи, 
методичної розробки теми шкільного 
курсу математики, опорних конспектів, 
усних повідомлень, звітів, реферату тощо. 
Контроль СРС може здійснюватися за 
допомогою проміжного й підсумкового 
тестування, написання в аудиторії письмо-
вих контрольних робіт, колоквіумів, 
проміжних заліків тощо. Як система 
організації навчального процесу, що 
найбільш ефективно забезпечує техноло-
гічність управління самостійною роботою 
студентів є модульне навчання, яке 
реалізує суб’єкт-суб’єктну взаємодію вик-
ладача і студента, забезпечує  максималь-
ну пізнавальну активність студента, і як 
наслідок, ефективність навчання, транс-
формує функції викладача із репродук-
тивно-інформативних на організаційні, 
консультативні, діагностично-контролю-
ючі, викладач більше виконує функцію 
управління навчальною діяльністю сту-
дентів. При цьому ритмізується навчаль-
ний процес, навчальна діяльність студен-
тів стає більш усвідомленою й цілеспря-
мованою, систематичною, посилюється 
рефлексія й відповідальність студента за 
результати своєї праці, удосконалюється 
система контролю й оцінювання знань, яка 
проектується на кожний модуль, що 
спонукає суб'єктів учення до систематич-

ної навчальної праці, змінюючи усталені 
погляди на екзаменаційну сесію та на 
традиційний іспит.  

Змістовно самостійна робота студентів 
має визначатись галузевими стандартами, 
типовими та робочими програмами нав-
чальних дисциплін, що забезпечують 
методичну підготовку майбутніх учителів 
математики, змістом відповідних підруч-
ників, навчальних і методичних посібни-
ків.  

Передумовами ефективної самостійної 
роботи майбутніх учителів математики у 
процесі методичної підготовки є: оптимі-
зація методів навчання та активне 
використання інформаційних технологій, 
що дозволять студенту в зручний для 
нього час освоювати навчальний матеріал; 
широке впровадження комп'ютеризовано-
го тестування; удосконалення методики 
проведення навчальних та педагогічних 
практик і науково-дослідної роботи сту-
дентів, оскільки саме ці види роботи, 
студентів у першу чергу готують їх до 
самостійного виконання професійних 
задач вчителя математики; модернізація 
системи підготовки курсових і кваліфіка-
ційних робіт, що повинно підвищувати 
роль студента в підборі матеріалу, пошуку 
шляхів розв’язування методичних та 
ситуаційних професійних задач. Створю-
ючи умови для самостійної роботи май-
бутніх учителів математики у процесі 
методичної підготовки, необхідно пере-
дбачати забезпечення кожного студента 
інформаційними ресурсами (підручники 
та навчальні посібники з дисциплін, що 
забезпечують методичну підготовку май-
бутніх учителів математики, альтернатив-
ні підручники з математики для школи, 
методична література для вчителів 
математики, шкільні програми з математи-
ки, пакети прикладних комп'ютерних 
програм тощо), методичними матеріалами 
(навчальні посібники для організації 
самостійної роботи, практикуми тощо), 
контролюючими матеріалами, консульта-
ціями викладачів, можливістю вибору 
індивідуальної освітньої траєкторії, мож-
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ливістю публічного обговорення на семі-
нарі результатів самостійної роботи. 

В умовах особистісної орієнтації 
освіти, враховуючи специфіку методичної 
підготовки майбутніх учителів математи-
ки важливо створити умови для форму-
вання методичних умінь студентів, прояву 
їх методичної інтуїції.  

Треба зважати на те, що методичні 
уміння, що формуються під час 
самостійної роботи, майбутній учитель 
математики має виявити та удосконалити 
у процесі навчальних колективних 
(групових) занять, під час яких обговорю-
ються результати самостійної роботи. Для 
формування методичних умінь, виявлення 
своєї позиції майбутньому вчителю 
математики потрібні аудиторія, слухачі. 
Крім того, під час таких обговорень 
створюються умови для рефлексії, форму-
вання критично-рефлексивного стилю 
мислення студента, що передбачає такі 
його якості як, налаштованість на 
конструктивний діалог із викладачем і 
аудиторією, здатність обстоювати свій 
погляд або визнавати його неправильність, 
якщо опонент має аргументовані докази, 
налаштованість на самодіагностику щодо 
сформованості важливих для вчителя 
математики умінь. 

Уся робота по організації СРС має 
бути нормативно закріплена в положенні 
про самостійну роботу студентів, що 
затверджується Ученою радою факульте-
ту, де передбачити технологічний ланцю-
жок самостійної роботи студентів, визна-
чити передумови та організаційні заходи, 
що створюють умови для ефективної СРС, 
форми її організації, контролю й звітності, 
норми часу для розрахунку обсягу 
навчальної (з урахуванням контролю 
СРС), навчально-методичної роботи, ке-
рівництво науково-дослідною роботою 
студентів тощо, виконуваних професорсь-
ко-викладацьким складом. Викладачі, пла-
нуючи СРС, повинні ретельно розрахову-
вати час, необхідний студентам для її 
виконання по кожній темі. Самостійна 
робота майбутніх учителів математики у 
процесі методичної підготовки може бути 

ефективною тільки тоді, коли навчальний 
курс забезпечений необхідною навчаль-
ною і методичною літературою, що є 
доступною студентам в університетській 
бібліотеці та її читальному залі. Це 
підручники та навчальні посібники з 
відповідних дисциплін, що забезпечують 
методичну підготовку майбутніх учителів 
математики, альтернативні підручники з 
математики для школи, методична літера-
тура для вчителів математики, шкільні 
програми з математики, пакети приклад-
них комп'ютерних програм тощо.  

Важливим є наявність лабораторій та 
методичних кабінетів, аудиторій для само 
підготовки, комп'ютерних класів із 
можливістю роботи в INTERNET, установ 
навчальної та педагогічної практики. 
Сучасні цілі й завдання підготовки 
майбутнього вчителя математики, пере-
орієнтація діяльності викладача з рівня 
інформування на рівень управління СРС 
вимагають створення нових навчальних 
посібників у відповідності із сучасними 
концептуальними основами щодо їх 
змісту й структури.  

Колектив кафедри математики й 
методики математики НПУ ім. М.П.Дра-
гоманова створив навчальний посібник 
для організації самостійної роботи студен-
тів із загальної методики навчання мате-
матики.  

У структурі кожної теми навчального 
посібника виділено: мету й завдання 
вивчення теми, змістову структуру теми, 
де визначено компоненти теми і підручни-
ки та навчальні посібники, що рекомендо-
вано для опрацювання по даній темі; 
результати вивчення теми у вигляді вимог 
стосовно того, що студент має знати і що 
вміти після опрацювання теми; методичні 
поради та рекомендації по самостійному 
засвоєнню теми; контрольно-смислові 
запитання й завдання репродуктивного 
характеру, за якими студент зможе 
здійснити першу самооцінку після опра-
цювання структурних компонентів теми за 
підручниками та навчальними посібника-
ми; відповіді та вказівки до контрольно-
смислових запитань і завдань репродук-
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тивного характеру (відповіді, як правило, 
подаються на запитання, які недостатньо 
висвітлені у підручниках і навчальних 
посібниках із методики математики, до 
інших подається точне посилання на 
навчальну літературу); методичні завдан-
ня реконструктивного й творчого характе-
ру, які студенти виконують, здійснивши 
першу самооцінку; зразки виконання 
деяких завдань реконструктивного й твор-
чого характеру, які є особливо важливими 
в системі методичної підготовки майбут-
ніх учителів математики; список основної 
літератури по даній темі. Для формування 
професійних навичок майбутніх учителів 
математики та контролю самостійної ро-
боти студента у процесі методичної 
підготовки на кафедрі доцільно також 
створити збірники методичних та ситуа-
ційних задач із методики математики.  

Умовою ефективної СРС майбутніх 
учителів математики у процесі методичної 
підготовки є формування у студентів 
навичок самостійної навчальної, науково-
дослідної і практичної роботи та створен-
ня умов для творчого розвитку осо-
бистості студента. Важливими умовами 
ефективності СРС є регулярна робота 
студентів протягом усього семестру і 
систематичний контроль отриманих ними 
знань. Для ефективної підготовки студен-
тів до самостійної навчальної й науково-
дослідної роботи і з метою формування у 
них навичок самостійної роботи доцільно 
на початку вивчення курсу методики 
математики провести заняття по темі 
“Організація самостійної роботи студен-
та”. Важливо навчити студентів, особливо 
молодших курсів, працювати з підручни-
ками, монографіями, статтями, джерела-
ми, писати конспекти, реферати, професій-
но грамотно оформляти курсові, а потім і 
кваліфікаційні роботи. Необхідно сформу-
вати у студентів розуміння того, що без 
самостійної роботи, систематичного здо-
бування знань не можна стати підготовле-
ним фахівцем.  

У рамках навчального процесу мають 
бути взаємозалежні три види навчального 
навантаження, що і входять у поняття 

загальної трудомісткості вивчення дис-
ципліни: 

• аудиторна робота (лекції, семінари, 
практичні заняття тощо ); 

• самостійна робота студентів;  
• контактні години, у рамках яких сту-

денти отримують індивідуальні консуль-
тації по ходу виконання самостійних зав-
дань, а викладач здійснює контроль за 
виконанням цих завдань. 

Обговорення та оцінка результатів 
самостійної роботи студентів має здійсню-
ватись не тільки під час семінарських 
занять та підсумкового контролю, але й 
під час контактних годин із викладачем.  

Формами СРС з методики навчання 
математики можуть бути такі: опрацюван-
ня матеріалів лекцій та підготовка до них; 
підготовка до семінарських (практичних) 
занять; самостійне опрацювання теми, що 
передбачена робочою програмою, чи 
окремих її питань та підготовкою кон-
спекту чи створення структурної схеми; 
розв’язання методичних задач з письмо-
вим їх оформленням; розробка системи 
уроків по заданій темі шкільного курсу 
математики; підбір системи задач по 
заданій темі шкільного курсу математики; 
написання реферату по заданій проблемі; 
аналіз альтернативних шкільних підруч-
ників із математики; пошук і огляд мето-
дичних публікацій та електронних джерел 
по заданій проблемі методики навчання 
математики; аналітичний розбір наукових 
чи методичних публікацій тощо. 

Контроль самостійної роботи й оцінка 
її результатів має організовуватись як 
єдність самоконтролю й самооцінки сту-
дента та контролю й оцінки з боку викла-
дачів. Звітом про самостійну роботу сту-
дента може бути: усна відповідь по питан-
нях для першої самооцінки, що мають 
бути розроблені по кожній темі із 
методики математики; повідомлення чи 
доповідь на семінарських (практичних) 
заняттях; розв’язання методичних та 
ситуаційних задач; конспект чи опорний 
конспект, виконаний по темі; виконання 
письмової контрольної роботи; тестуван-
ня; співбесіда; успішна здача курсових 
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іспитів і заліків. Результати самостійної 
науково-дослідної роботи студентів мо-
жуть бути обговорені на науково-практич-
них студентських конференціях та опублі-
ковані за рішенням кафедри як стаття чи 
тези доповіді в спеціалізованих студентсь-
ких наукових, науково-методичних, науко-
во-популярних виданнях університету. 

Висновки: Самостійна робота майбут-
ніх учителів математики у процесі мето-
дичної підготовки – це форма організації 
навчання й організована цілеспрямована 
навчальна діяльність студентів, заснована 
на усвідомленій індивідуально-груповій 
пізнавальній активності по системному 
засвоєнню особистісно і професійно зна-
чимих знань, умінь і навичок, способів 
їхнього здобування і представлення. 
Система організації навчального процесу, 
що найбільш ефективно забезпечує техно-
логічність управління самостійною робо-
тою студентів є модульне навчання. Для 
результативності СРС необхідні відповідні 
умови, серед яких найважливішими є 
створення відповідної навчально-методич-
ної бази, навчальних посібників для 
організації самостійної роботи. Уся робота 
по організації СРС має бути нормативно 
закріплена в Положенні про самостійну 
роботу студентів, що затверджується 
Ученою радою факультету. 
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