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У статті з’ясовано взаємозв’язок основних аспектів, форм та видів 
позааудиторної роботи з математики в педагогічному університеті. 

 
 

На сучасному етапі прискореного 
соціально-економічного розвитку сус-
пільства, що характеризується поступо-
вою й неухильною інтеграцією України 
в європейські політичні, економічні й 
культурні структури, важливого значен-
ня набуває підвищення освітнього рівня 
підготовки висококваліфікованих спеціа-
лістів, збагачення інтелектуального та 
творчого потенціалу. Важливою умовою 
розв'язання цього завдання є не обхід-
ність озброєння спеціалістів, яких готує 
вища школа, глибокими професійними 
знаннями, науковим світоглядом та 
вмінням працювати з людьми. В свою 
чергу сучасна інформаційна революція 
вимагає також і постійного оновлення 
знань, вміння навчатися протягом усього 
життя. Для цього слід раціоналізувати 
організацію всього навчального процесу, 
удосконалити зміст, форми та методи 
навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів вищих навчальних закладів, що 
якнайкраще розвивало і формувало б 
творчі здібності студентів. При обмежен-
ні навчального аудиторного часу, а 
також з урахуванням психологічних 
особливостей студента, для оволодіння 
математичними знаннями повною мірою, 
виникає необхідність навчати студентів 
ефективно працювати в позааудиторний 
час. Залучення студентів до різних видів 
позааудиторної роботи в навчально-
виховному процесі сприяє розвитку 
інтересу до майбутнього фаху, удоскона-
ленню самостійної роботи, посиленню 

потреби творчого пошуку, формуванню 
міцного студентсько-викладацького ко-
лективу, оцінюванню власної діяльності 
та оточуючого колективу. 

Перші спроби вирішення питання 
самостійного оволодіння знаннями можна 
знайти в працях Сократа, Демокрита, 
Я.А.Коменського і Ж.Ж.Руссо. Пізніше ця 
проблема розглядається видатними педаго-
гами – А.С.Макаренком, К.Д.Ушинським, 
В.О.Сухомлинським, С Русовою. Ще у 
1918 році, виступаючи з лекціями в 
Київському університеті, Софія Русова 
зазначала, що навіть найкращий навчаль-
ний заклад без позааудиторної освіти не 
принесе значних корисних наслідків. Адже 
саме під час позааудиторної роботи 
«формується інтерес до науки, до правди, 
координація рухів для найкращого вико-
нання всяких умілостей» [4, 259]. 

На сучасному етапі більшість науков-
ців розглядають позааудиторну роботу як 
основну складову частину, або підсисте-
му, виховної системи навчального закладу 
(А.С.Ушаков, В.В.Бондар, Г.І.Матукова, 
О.Медведєва, Р.Абдулов та ін.). Шляхи 
активізації позааудиторної самостійної 
роботи досліджували А.Алексюк, В.Буряк, 
Л.Григоренко, Л.В.Онучак та ін. Пробле-
ми організації та активізації науково – 
дослідної роботи студентів вивчали 
О.М.Мартиненко, О.Н.Чиж, Т.Д.Мишков-
ська, С.В.Щербина та ін.; питання науко-
во-дослідної роботи студентів з математики 
досліджували С.А.Раков, Т.І.Аринбеков. 
М.В.Мельник розглядає позааудиторну 
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роботу як поєднання навчальної 
самостійної, науково – дослідної та як 
організацію позааудиторних заходів.  

Останнім часом розглядається кілька 
підходів до тлумачення терміну «поза-
аудиторна робота». Так Л.В.Кондрашова 
[5, 12] вважає, що позааудиторна робота 
відіграє визначну роль у професійному 
становленні майбутніх педагогів. У 
поєднанні з теоретичними заняттями та 
різними видами педагогічної практики 
позааудиторна робота ставить студента в 
умови, близькі до самостійної педагогічної 
діяльності. Позааудиторна робота стиму-
лює формування особистості майбутнього 
вчителя за умови професіоналізації всіх 
виховних впливів на студентів, а також 
передбачає обґрунтування й реалізацію 
цілей, змісту, функцій, методів і організа-
ційно-педагогічних форм позааудиторної 
діяльності студентів вищого педагогічного 
закладу, спрямованих на розвиток їхньої 
активності, самодіяльності й самовряду-
вання  

Розглядаючи професійно – педагогічна 
підготовка майбутніх учителів М.В.Дон-
ченко у дослідженні [3] зауважує, що 
позааудиторна робота як складова 
професійно-педагогічної підготовки, яка 
не обмежена часовими межами, чітко не 
регламентована формами та методами. 
Вона дає можливість: створити умови для 
реалізації студентами своїх здібностей, 
нахилів, соціально-громадської активності; 
реалізувати самоврядування як ефективну 
форму соціально-громадської діяльності; 
посилити мотивацію до навчання. 

Л.В.Онучак [7, 19] визначає, що 
самостійна позааудиторна робота у 
значній мірі залежить від рівня її 
організації, а в основі організації має бути 
покладено принцип активності і самостій-
ності самих студентів, які прагнуть до 
пізнання нового. В той же час, обов’яз-
ковою умовою розвитку самостійності є 
активна участь студентів у науково-
дослідній роботі, оскільки неможливо 
реалізувати творчі здібності навіть при 
повному оволодінні своєю спеціальністю 
без вироблення дослідницьких умінь і 

навичок.  
Організація позааудиторної роботи 

здійснюється на основі таких засад. 
1. Позааудиторна робота – це 

безперервний процес, під час якого 
відбувається як освіта, так і виховання 
студентів, який не має фіксованих 
термінів завершення і який послідовно 
переходить із однієї стадії в другу.  

2. Позааудиторна робота передбачає 
як самостійний вибір студентів, так і певні 
зобов’язання, пов’язані з системою нав-
чання (виконання тих чи інших навчально-
виховних завдань, проведення наукових 
досліджень та ін.). 

3. Позааудиторна робота виступає 
одним із факторів формування мотивації 
навчання. Вона – це не тільки стимулятор 
навчання, але й результат сприйняття 
ефективності цього процесу тим, хто 
навчається 

4. Позааудиторна робота є основою 
розвитку індивідуальності студента. Вона 
спрямована на всебічний розвиток 
особистості, що відбувається лише за 
умови її залучення в різноманітні види 
діяльності, дозволяє реалізувати студен-
там свої нахили, здібності, інтереси. 

5. Позааудиторна робота – це важли-
ва складова формування особистості 
майбутнього вчителя, що спрямована на 
забезпечення її потреб у творчій самостій-
ній діяльності, у професійному самовизна-
ченні, стимулюванні її творчого само-
вдосконалення. 

6. Позааудиторна робота – один з 
інструментів комунікативної активності, 
що виражається в міжособистісній 
взаємодії тих, хто спілкується, дозволяючи 
більш досконально досліджувати форми і 
види індивідуальних дій, що приводять до 
об’єднання студентів у колектив, встанов-
лення позитивних емоційних контактів. 

Позааудиторна робота вищої школи 
здійснюється за допомогою різних форм 
та видів. Філософське розуміння поняття 
“форма” є складовою загальної категорії 
“зміст і форма”, які перебувають у 
взаємозв'язку: зміст є стороною цілого, що 
визначає єдність усіх складових елементів 
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об'єкта, його властивостей, внутрішніх 
процесів, зв'язків, суперечностей і тенден-
цій, а форма є способом існування й 
вираження змісту. Термін “форма” вжива-
ється також для визначення внутрішньої 
організації змісту й тому пов'язаний з 
поняттям “структура” [4, 349]. Тобто 
форми позааудиторної роботи залежать 
від її змісту. І, навпаки, згідно з формами 
та видами позааудиторної роботи, що 
використовуються, можна визначити яким 
змістом вона наповнюється. 

О.О.Гаврилюк та М.В.Мельник 
виокремлюють такі форми позааудиторної 
роботи, як індивідуальні, групові та 
масові. О.О.Гаврилюк [2, 46] під індиві-
дуальною роботою розуміє самостійну 
діяльність окремих студентів, спрямовану 
на самовиховання, на виконання завдань 
викладача та доручень студентського 
колективу. Групова робота охоплює 
порівняно невелику кількість студентів і 
сприяє виявленню та розвитку інтересів та 
творчих здібностей, сприяє поглибленню 
знань з дисципліни, збагачує інформацією, 
формує професійно значущі вміння та 
навички. Групова позааудиторна робота 
має цільовий характер, тобто припускає 
наявність певної загальної мети та 
спільних інтересів. Масові форми роботи 
належать до числа найпоширеніших у 
вищих навчальних закладах. Вони дуже 
різноманітні, і, порівняно з іншими 
формами позааудиторної роботи, мають 
перевагу в тому, що розраховані на 
одночасне охоплення великої кількості 
студентської молоді. Формам масової 
позааудиторної роботи властиві такі 
особливості, як яскравість, урочистість, 
великий емоційний вплив. Ці форми в 
основному мають як пізнавальну, так і 
розважальну спрямованість і мають 
широкі можливості для активізації 
діяльності студентів Під організаційно-
педагогічними формами позааудиторної 
роботи вищої школи, поряд з її 
структурними компонентами, такими як 
мета, зміст, функції, науковець розуміє 
види, способи організації студентів і 
педагогів для спільної діяльності у 

позааудиторний час, а також конкретні 
пізнавальні акції, розраховані на масову 
або диференційовану студентську аудито-
рію.  

Під час вибору тематики позаауди-
торної роботи необхідно враховувати зміст 
професійної підготовки учнів, тобто зміст 
позаурочних занять з природничо-матема-
тичних дисциплін повинен варіюватися. 

Види позааудиторної роботи, що 
забезпечують високі результати, повинні 
мати такі характеристики: 

- інформативність та змістовність, які 
сприяють реалізації практичних та загально-
освітніх цілей позааудиторної роботи; 

- комунікативна спрямованість: усі ви-
ди позааудиторної роботи повинні забезпечу-
вати користування іноземною мовою як 
засобом одержання і передачі інформації в 
типових природних ситуаціях спілкування; 

- ситуативність: переважна більшість 
видів позааудиторної роботи повинна вклю-
чати низку ситуацій, які є предметним фоном 
і стимулом до цілеспрямованих вчинків; 

- орієнтація завдань на підвищення 
активності студентів; 

- емоційність форм і способів реалі-
зації, що сприяє підвищенню інтересу 
студентів до діяльності. 

М.В.Мельник в своєму дослідженні [6] 
підкреслює, що ефективними засобами, що 
сприяють творчій самореалізації студентів, є 
система групових, індивідуальних та масо-
вих форм діяльності, до участі в яких залу-
чається максимальна кількість студентів. 
Хочеться відмітити, що до індивідуальних 
форм позааудиторної роботи можна віднес-
ти: роботу з навчальною, довідниковою, 
науковою, науково-популярною, складання 
конспектів; роботу з електронними підруч-
никами та посібниками; роботу в електрон-
ній мережі Інтернет; підготовку повідом-
лень, рефератів, курсових робіт; складання 
та розв’язування задач, виконання вправ; 
складання та розв’язування кросвордів, 
ребусів, продумування і створення плакатів 
та ін. До групових форм позаурочної роботи 
можна віднести: гуртки та клуби (теоретич-
ні; експериментальні; комплексні); факуль-
тативні заняття; творчі ігри; участь у роботі 
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„Малої Академії”; екскурсії. До масових 
форм позаурочної роботи можна віднести: 
лекторії; науково-практичні конференції; 
олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі; 
декади (тижні); вікторини; КВК, „інтелектуальні 
бої”, випуск стінгазет, зустрічі з ученими. 
Слід приділяти увагу як традиційним 
формам, так і нетрадиційним.  

Щоб краще розкрити особливості 
позааудиторної роботи з математики у 
вищій школі, розглянемо окремі її аспекти. 

1. Організаційні форми самостійної 
позааудиторної роботи зустрічаються в 
педагогічній практиці в різних модифі-
каціях i сполученнях. Позааудиторна 
форма складається із наступних основних 
видів навчальної роботи: консультаційна 
робота; навчальна робота студентів у групах; 
самостійна робота студента.  

Консультаційна робота відбувається 
при індивідуальному спілкуванні студента 
і викладача за допомогою комунікаційних 
технологій. Основною метою консульта-
ційної роботи є уточнення розуміння 
студентом положень навчальної дисцип-
ліни. У ході консультаційної роботи 
студент отримує відповіді від викладача 
на конкретні запитання з поясненнями 
певних теоретичних положень чи аспектів 
їх практичного застосування. 

Навчальна робота у групах пов’язана з 
участю студентів у дискусіях, семінарських 
заняттях, мережних ділових іграх тощо, які 
відбуваються з використанням комунікацій-
них технологій. Метою навчальної роботи у 
групах є отримання навичок групової робо-
ти та підвищення ефективності засвоєння 
знань під час активної взаємодії учасників 
навчального процесу. 

Самостійна робота студентів пов’яза-
на з оволодінням встановленим обсягом 
знань і придбанням необхідних вмінь у 
предметній області навчальної дисциплі-
ни. Самостійна робота має наступні 
основні складові частини: 

- засвоєння теоретичного матеріалу 
дисципліни; 

- оволодіння практичними завдан-
нями дисципліни; 

- виконання індивідуальних завдань. 
До індивідуальних завдань, що 

виконуються під час самостійної роботи 
відносяться: реферати, аналітичні огляди, 
контрольні роботи, розрахунково-графічні 
та розрахункові завдання, завдання з 
лабораторного практикуму, тощо. 

Залежно від змісту та способу подання 
інформації Л.В.Онучак [7, 98] виділяє такі 
форми роботи зі студентами в позаауди-
торний час: теоретичні, практичні, комбі-
новані. Залежно від способу виконання 
завдань можна відзначити усні та письмові 
форми діяльності, які активно використо-
вуються викладачами у роботі зі студента-
ми в позааудиторний час.  

2. Організація науково-дослідницької 
діяльності передбачає готовність майбут-
ніх учителів до її здійснення, що передба-
чає володіння спеціальними технологіями 
навчання, діагностиками й критеріями 
виявлення рівня сформованості навчально-
дослідницьких умінь. Навчально-дослід-
ницькі вміння пов’язані зі здібностями 
аналізувати факти, формулювати проміж-
ні й кінцеві цілі, висувати гіпотези, 
вирішувати дослідні задачі, експеримен-
тально перевіряти правильність гіпотези, 
що висувається. У процесі формування 
навчально-дослідницьких умінь необхідно 
враховувати індивідуальні особливості 
студента (його індивідуальний психічний 
розвиток, вікові особливості, рівень 
розвитку інтелекту та ін.) [7, 88]. 

3. Організація та участь в позаауди-
торних заходах – найменш описаний в 
літературі аспект, але який найбільш 
використовується в позааудиторній робо-
ті, що містить в собі: опрацювання та 
аналіз літератури, випуск стінгазет, робота 
клубів, диспути, турніри, інтелектуальні 
ігри, конкурси, математичні вечори, 
математичний КВК та ін. 

Зв'язок основних аспектів, форм та 
видів позааудиторної роботи, що 
застосовуються при вивченні математики 
в педагогічному університеті, можна 
представити у вигляді такої таблиці видів 
позааудиторної роботи.  
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Зв'язок основних аспектів, форм та видів позааудиторної роботи 
Основні аспекти позааудиторної роботи Форми 

організації 
позааудиторної 

роботи 

Навчальна самостійна 
позааудиторна робота 

Науково – дослідна 
позааудиторна робота 

Організація та участь в 
позааудиторних заходах 

Індивідуаль-
на форма 

� домашні завдання 
� опрацювання літ-ри 
� повідомлення, реферати 
� консультації 

� виконання ІНДЗ 
� проведення педаг.  
   розрахункових    
   досліджень 
� аналіз літератури 

� опрацювання та   
      аналіз літератури 
� випуск стінгазет 

Групова 
форма 

�  диспути 
�  консультації 

� проблемна група 
� заняття в гуртках 
� диспути 

� робота клубів  
� диспути  

Масова 
форма 

� олімпіади 
� вікторини 
� лекторії 

� наукові 
конференції 
� семінари 

� турніри 
� інтелектуальні ігри 
� конкурси 
� математичні вечори 
� математичний КВК 

 
Використання різноманітних форм 

позааудиторної діяльності допомагає 
розкрити перед студентами значимість 
самостійного набуття знань, дає можли-
вість відчути цінність процесу навчання, 
як творчого процесу. Позааудиторна 
робота з математики дає можливість 
залучити значну кількість учасників 
(особливо з використанням комп’ютерних 
мереж Інтернет), що дозволяє повніше та 
ширше вирішувати завдання професійного 
навчання та виховання. 
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