
 

 

Самастойная работа як адна з асноўных формаў арганізацыі| 

вучэбнай дзейнасці будучых настаўнікаў пачатковых класаў 

 

Асноўная задача, якая ў сучасных умовах стаіць перад сістэмай 

падрыхтоўкі педагагічных кадраў, эаключаецца ў тым, каб сфарміраваць 

творчую асобу будучага настаўнка, здольнага да самаразвіцця, самаадукацці, 

інавацыйнай дзейнасці. Менавіта гэта абумовіла неабходнасць пераходу 

нацыянальнай сістэмы педагагінай адукацыі да парадыгмы адукацыі, што 

дазваляе студэнту быць не пасіўным успрымальнікам прафесійных ведаў, а 

актыўным творцам, здольным самастойна іх здабываць. 

Ператварэнне студэнта вышэйшай педагагічнай навучальнай установы 

з аб'екта ўздзеяння ў суб'ект, які зацікаўлены ва ўдасканаленні сябе як асобы 

і будучага спецыяліста, дэтэрмінавала неабходнасць змены не толькі зместу 

прафесійнай адукацыі, але і ўмоў, у якіх ѐн рэалізуецца. 

Сѐння не трэба даказваць той факт, што выкладчык не можа быць 

адзінай крыніцай ведаў для студэнтаў. Значнае месца ў арганізацыі 

вучэбнага працэсу павінна займаць самастойная работа будучых настаўнкаў, 

зразумела, пры арганізуючай і кіруючай ролі выкладчыка. Мэта арганізацыі 

самастойнай работы - навучыць студэнта свядома і самастойна працаваць 

спачатку з вучэбным матэрыялам, затым з навуковай інфармацыяй, закласці 

асновы самаарганізацыі і самавыхавання з тым, каб сфарміраваць у будучых 

спецыялістаў уменні бесперапынна, на працягу ўсѐй прафесійнай дзейнасці, 

павышаць сваю кваліфікацыю. 

У сучаснай дыдактыцы тэрмін «самастойная работа» разглядаецца як 

складаная і шматзначная з'ява, якая тэрміналагічна дакладна не вызначана. 

Мы пад самастойнай работай разумеем спецыфічную форму вучэбнай 

пазнавальнай дзейнасці студэнтаў, якая ўключае разнастайныя віды 

індывідуальнай і калектыўнай працы і ажыццяўляецца як у час аўдыторных 

практычных заняткаў, так і за межамі ўніверсітэта па заданні выкладчыка, 

але без яго непасрэднага ўдзелу. 

Самастойная работа студэнтаў, як вядома, можа быць паспяховай 

толькі ў тым выпадку, калі выконваецца пэўны комплекс педагагічных ўмоў, 

уключаючы спецыфіку яе арганізацыі. У прыватнасці, яна праяўляецца: у 

накіраванасці працэсу навучання на канкрэтнага студэнта, уліку яго 

індывідуальных асаблівасцей; наяунасці вучэбна-метадычнага забеспячэння, 

якое дазваляе рэалізаваць асобасны падыход у арганізацыі самастойнай 

работы студэнтаў. 

Шматгадовы волыт арганізацыі самастойнай работы будучых 

настаўнікаў пачатковых класаў дае падставу зрабіць выснову, што яна: 

• з'яўляецца найважнейшай умовай самаарганізацыі студэнтаў у авалоданні 

метадамі прафесійнай дзейнасці; 

• фарміруе ў студэнтаў веды, уменні і навыкі для самастойнага рашэння 

пазнавальных задач; 

• пашырае і паглыбляе атрыманыя на занятках веды, развівае уменні I 

навыкі па вывучэнні пэўнай вучэбнай дьсцыпліны; 



 

 

• садзейнічае выхаванню ў студэнтаў валявых якасцей асобы, развівае 

мысленне, памяць, увагу, здольнасці; 

• выпрацоўвае ў будучых настаўнікаў псіхалагічную устаноўку на 

сістэматычнае папаўненне свіах прафесійных ведаў. 

Разам з тым, эфектыўнасць самастойнай работы студэнтаў залежыць не 

толькі ад якаснай яе арганізацыі з боку кіраўніцтва факультэта і 

выкладчыкаў. У значнай ступені яна абумоўлена наяўнасцю або адсутнасцю 

ў студэнтаў пэўных уменняў, якія садзейнічаюць рацыянальнай арганізацыі 

самастойнай работы. Да іх правамерна аднесці: уменне планаваць 

самастойную работу, дакладна вызначаць сістэму пазнавальных задач, 

выдзяляць сярод іх галоўныя, выбіраць найбольш аптымальныя спосабы 

рашэння пастаўленых задач, праводзіць рэфлексію праведзенай самастойнай 

работы. 

На жаль, як сведчыць шматгадовая практыка, пераважная большасць 

студэнтаў, якія паступілі на першы курс факультэта пачатковай адукацыі, не 

валодае нават элементарнымі навыкамі арганізацыі самастойнай работы (88 

% з апытаных першакурснікаў указалі на няўменне арганізаваць сваю 

самастойную пазнавальную работу. На другім і трэцім курсах гэты паказчык 

некалькі зніжаецца і складае 39- 41 %. Такім чынам, студэнты другога  і 

трэцяга курсаў таксама адчуваюць істотныя складанасці пры арганізацыі 

сваѐй самастойнай работы. Сярод іх яны называюць наступныя: 

• няўменне самастойна вызначаць мэту сваѐй вучэбнай дзейнасц і планаваць 

самастойную работу; 

• няўменне ажыццяўляць пошук і адбор вучэбнай інфармацы; 

• няўменне ажыццяўляць апрацоўку вучэбнай інфармацыі значнага аб'ѐму; 

• адсутнасць навыкаў сістэматычнай паўсядзѐннай пазааўдыторнай 

вучэбнай работы без жорсткага кантролю з боку выкладчыкаў. 

Такім чынам, перад выкладчыкамі, якія працуюць на першым курсе, 

стаіць задача фарміравання і развіцця ў студэнтаў уменняў арганізацыі іх 

самастойнай вучэбнай дзейнасці. Неабходнай умовай для гэтага з'яўляецца 

забеспячэнне кожнага студэнта; 

• інфармацыйнымі рэсурсамі (падручнікі, вучэбныя дапаможнікі, 

інтэрнэтрэсурсы і інш.); 

• метадычнымі матэрыяламі (вучэбна-метадычныя комплексы, практыкумы 

і інш.); 

• матэрыяламі для кантролю (тэсты). 

Акрамя гэтага, важную ролю для эфектыунай арганізацыі самастойнай 

працы студэнтаў адыгрывае вызначэнне кіраўніцтвам факультэта яе месца ў 

структуры вучэбнага працэсу і папярэдняе яе праектаванне выкладчыкам 

кожнай вучэбнай дысцыпліны. 
 


