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junior school children, forming and developing health-saving skills in junior pupils are specially organized purposeful 

guided processes, which should be carried out in methodological, theoretical and practical aspects. 
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У статті розкрито сутність та структуру педагогічного керівництва самостійною роботою студентів. 

Визначено напрямки керівництва означеним процесом, виходячи із положень технології особистісно-

орієнтованого навчання. Обґрунтовано специфіку педагогічного керівництва самостійною роботою студентів 

шляхом використання ігрових, мультимедійних та проектних технологій. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі актуа-

лізується проблема активного впровадження інновацій у 

педагогічний процес вищої школи, що зумовлено потре-

бою у нових підходах до підготовки творчих, самостій-

них та конкурентоспроможних фахівців. 

В умовах модернізації української системи освіти, 

породженої трансформаційними процесами в європейсь-

кий освітній простір, однією з провідних форм навчання у 

вищих навчальних закладах стає самостійна робота (СР), 

обсяг якої складає від 1/3 до 2/3 навчального навантажен-

ня. Для забезпечення успішного виконання студентами 

СР пріоритетності набуває використання у процесі керів-

ництва означеним видом діяльності нових ефективних 

способів, зокрема, інноваційних технологій. 

Аналіз   останніх  досліджень і  публікацій. Про-

блемам інновацій сучасної вищої освіти присвячені дос-

лідження І. Дичківської, Н. Мачинської, Л. Новікової, 

І. Підласого, О. Січкарук, М. Скуратівської та ін. Різні 

аспекти керівництва СР студентів висвітлені у наукових 

працях Я. Бойко, М. Занічковського, П. Підкасистого, 

О. Плотникової, Н. Слободян, М. Смирнової, І. Шайдур, 

М. Фіцули та ін. Водночас недостатньо дослідженим за-

лишається питання використання інноваційних техноло-

гій у процесі керівництва СР студентів.  

Метою статті є розкриття специфіки керівництва СР 

студентів шляхом використання інноваційних технологій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Педа-

гогічне керівництво СР студентів ми розуміємо як ціле-

спрямовану діяльність викладача вищого навчального 

закладу, спрямовану на підвищення ефективності орга-

нізації та здійснення СР майбутніми фахівцями. 

Його структуру визначаємо як взаємозв’язок таких 

п’яти компонентів: цільового (передбачає визначення 

керівником цілей та завдань СР студентів); мотивацій-

ного (зорієнтований на формування (стимулювання) ви-

кладачем позитивної мотивації студентів до виконання 

завдань СР); змістового (передбачає визначення системи 

знань, умінь і навичок організації та здійснення СР); 

операційно-діяльнісного (полягає у формуванні в студе-

нтів системи відповідних знань, практичних умінь і на-

вичок); контрольно-результативного (забезпечує конт-

роль, оцінку та корекцію результатів педагогічного кері-

вництва СР студентів). 

Практичний досвід засвідчив, що підвищенню ефе-

ктивності досліджуваного процесу значною мірою спри-

яє використання інноваційних технологій. Під іннова-

ційною педагогічною технологією розуміють цілеспря-

моване, систематичне й послідовне впровадження в 

практику оригінальних новаторських способів, прийомів 

педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний на-

вчально-виховний процес від визначення його мети до 

очікуваних результатів [1, с. 331]. 

Вважаємо, що педагогічне керівництво СР студен-

тів має ґрунтуватись на основних положеннях технології 

особистісно-орієнтованого навчання [4, с. 19]. Тому 

означений процес викладач має здійснювати у таких на-

прямках: 

– формування позитивної мотивації до організації 

та здійснення СР. До позитивних мотивів, які є запору-

кою успішної СР, ми відносимо пізнавальні та профе-

сійно-ціннісні. Пізнавальні мотиви виявляються у про-

будженні пізнавальних інтересів і реалізуються через 

отримання задоволення від самого процесу пізнання і 
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його результатів. Професійно-ціннісні мотиви відобра-

жають прагнення студентів отримати ґрунтовну профе-

сійну підготовку для ефективної діяльності в різних 

сферах життя. В основі цього прагнення – глибоке усві-

домлення майбутніми фахівцями необхідності і значу-

щості для майбутньої професійної діяльності свого ро-

зумового, фізичного та духовного вдосконалення, пот-

реба у самоосвіті;   

– створення сприятливого, комфортного середови-

ща для досягнення мети СР, а саме: наявність чітко сфо-

рмульованих завдань для СР та вимог, рекомендацій, 

інструкцій щодо їх виконання, відповідних засобів, кон-

сультування та допомога студентам, раціональний роз-

поділ часу на виконання завдань СР тощо; 

– забезпечення можливостей досягнення студента-

ми успіху, задоволення пізнавальних потреб та потреби 

у самореалізації, що досягається шляхом здійснення ін-

дивідуального підходу; 

– використання серед числа форм і методів керів-

ництва СР лише тих, які забезпечують високий рівень 

ефективності цього процесу; 

 – опора на досвід, знання, уміння і навички студен-

тів, що робить процес самостійного засвоєння ними 

знань більш доступним, систематичним та послідовним; 

– контроль за результатами СР. При цьому варто 

створювати таку атмосферу, в якій студенти бачитимуть 

результати своєї праці, зможуть їх порівняти з досягнен-

нями одногрупників та адекватно їх оцінити.  

Підвищенню ефективності педагогічного керівниц-

тва СР студентів значною мірою сприяє використання 

ігрових технологій. 

Ігрові технології є організаційними формами педа-

гогічного процесу, які дозволяють органічно впливати 

на особистісний і професійний розвиток практично всіх 

студентів [4, с.161]. 

На думку Н. Мачинської, ігрова технологія за 

своїми структурними складовими, на відміну від гри, 

має чітко поставлене дидактичне завдання, ігровий 

задум, обов’язково має керівника (наставника), чіткі 

правила [3, с. 19]. 

Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності 

дає змогу майбутнім фахівцям ознайомитися зі специфі-

кою і особливостями професійної діяльності, а також 

сприяє відчуттю своєї ролі в ній [5, с. 353]. 

На нашу думку, використання ігрових технологій 

як засобу керівництва СР студентів сприяє формуванню 

у них мотивації до цього виду діяльності, умінь та нави-

чок організації та здійснення СР, забезпечує контроль 

над її результатами. 

З-поміж різних видів ігрових технологій, які обґру-

нтовані у науковій літературі, варто виокремити та про-

аналізувати ті, що сприяють реалізації вищевизначених 

завдань. 

Зокрема, мотивації студентів до СР сприяють інте-

рактивні ігри, які збуджують допитливість студентів до 

способів вирішення професійних і навчальних проблем 

в ігровому середовищі і посилюють інтерес до міжосо-

бистісної взаємодії [3, с. 20]. 

Окрім того, з метою формування позитивних моти-

вів СР та забезпечення контролю над її результатами до-

цільно використовувати інтелектуальні ігри – педагогіч-

ні кросворди, доміно. Перевагою цих ігор варто відзна-

чити те, що вони потребують невеликих затрат часу, за-

безпечують об’єктивність та всебічність контролю з 

конкретної самостійно опрацьованої теми. 

Для формування умінь та навичок СР студентів 

можливим є використання ділових та рольових ігор.  

Сутність ділової гри полягає у відтворенні предме-

тного і соціального змісту професійної діяльності, моде-

люванні основних умов і системи відносин, характерних 

для відповідної діяльності [5, с. 358]. Рольова гра 

передбачає розігрування учасниками різних ролей у 

заданій проблемній ситуації. Як правило, ці ігри мають 

місце під час виконання студентами самостійних прак-

тичних завдань професійного спрямування. 

Перевірка результатів СР майбутніх фахівців може 

здійснюватися шляхом використання низки інтерактив-

них ігрових вправ типу «мікрофон»,  «незакінчені ре-

чення», «рольова гра» тощо. 

Значною мірою на підвищення ефективності педа-

гогічного керівництва СР студентів впливає викорис-

тання мультимедійних технологій.  

Мультимедійні технології – це сукупність відео-, 

аудіо- та інших засобів відображення інформації, що ін-

тегровані в інтерактивному програмному середовищі. 

Вони дозволяють задіяти майже всі органи чуття студе-

нтів, поєднуючи друкований текст, графічне зображен-

ня, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис [2, 

с. 253-254.]. 

Використання мультимедійних технологій як засо-

бу керівництва СР студентів є доцільним в аудиторний 

час, що сприяє підсиленню мотивації студентів, активі-

зації їхньої самостійної пізнавальної діяльності, забезпе-

чує оволодіння уміннями та навичками аналізувати, по-

рівнювати, класифікувати, узагальнювати, абстрагувати, 

конкретизувати, систематизувати, виділяти головне, іс-

тотне, синтезувати, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки і відношення, сприймати, фіксувати та за-

пам’ятовувати навчальну інформацію.  

Найбільш поширеним способом використання му-

льтимедійних технологій у процесі підготовки майбут-

ніх фахівців є мультимедійні презентації – набір слайдів, 

представлених у певному порядку.  

Використання мультимедійної презентації під час 

лекції сприяє активізації СР студентів, оволодінню мето-

дами і прийомами її організації та здійснення. Наприклад, 

під час лекції-візуалізації, суть якої полягає у візуальній 

формі подання навчального матеріалу за допомогою му-

льтимедіа, основні положення теми проектуються на ек-

ран і супроводжуються коментарями викладача. Така фо-

рма викладу матеріалу передбачає активну самостійну 

діяльність студентів, що полягає у сприйманні, осмислен-

ні та конспектуванні запропонованої інформації.  

Використання мультимедійних технологій на лекції 

полегшує процес сприймання студентами навчального 
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матеріалу, допомагає виділяти головне, істотне. За таких 

умов студенту значно легше вести конспект. 

З метою контролю над якістю засвоєння студента-

ми знань, що викладались впродовж лекції, можуть ви-

користовуватися презентації із контрольними питання-

ми за змістом лекції, педагогічні кросворди, ребуси, ві-

деосюжети. Забезпечення таким чином зворотного 

зв’язку під час лекції сприяє формуванню у студентів 

навичок самоконтролю, що є невід’ємною якістю самос-

тійної особистості.  

Специфічними для вищого навчального закладу 

формами аудиторних занять є практичні та семінарські, 

що відкривають широкі можливості для активізації СР 

студентів, розвитку самостійності мислення. Метою ви-

користання мультимедійних технологій на семінарських 

і практичних заняттях є представлення студентами ре-

зультатів своєї СР (проектів, схем, таблиць, фото, відео 

тощо).  

Особливу роль у розвитку самостійності майбутніх 

фахівців відіграє процес підготовки мультимедійної пре-

зентації, оскільки передбачає СР з різноманітною дже-

рельною базою, вивчення практичного досвіду зі спеціа-

льності, творчу розробку проектів тощо. При цьому сту-

дент не лише оволодіває основними уміннями і навич-

ками здійснення різних видів СР, а й вчиться організо-

вувати свою діяльність, здійснювати самоконтроль за її 

результатами.  

Значною мірою активізація СР майбутніх фахівців 

забезпечується шляхом використання проектних техно-

логій. 

Проектні технології передбачають самостійну дія-

льність студентів, яка здійснюється впродовж певного 

відрізку часу (декілька хвилин, тижнів, місяців тощо) і 

сприяє розвитку пізнавальних, творчих, дослідницьких, 

комунікативних навичок майбутніх фахівців, позитив-

них мотивів СР, умінь самостійно конструювати свої 

знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, кри-

тично мислити. Використання проектних технологій до-

зволяє поєднувати теорію з практикою, навчання з жит-

тям, сприяє розширенню світогляду студентів, розвитку 

самостійності як особистісної якості.  

У процесі організації СР майбутніх фахівців мо-

жуть використовуватись різні типи проектів: дослідни-

цькі, інформаційні, творчі тощо. 

В залежності від того, на якому курсі навчаються 

студенти, специфічних особливостей набуває керівницт-

во самостійною проектною діяльністю. Так, на молод-

ших курсах, викладач безпосередньо чи опосередковано 

керує діяльністю студентів на кожному етапі роботи над 

проектом, пропонуючи їм конкретні вказівки, поради, 

методичні рекомендації тощо. На старших курсах, коли 

студенти оволоділи основними способами роботи над 

проектом, їх діяльність набуває самостійного характеру, 

а викладач за потреби  виконує консультаційну функ-

цію. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Отже, інноваційні педагогічні техно-

логії виступають важливим засобом підвищення ефек-

тивності педагогічного керівництва СР студентів. Їх ви-

користання сприяє формуванню у майбутніх фахівців 

мотивації, системи знань, практичних умінь і навичок 

організації та здійснення СР, особистісних професійно 

важливих якостей. Подальшого дослідження потребує 

зарубіжний досвід реалізації означеного процесу в умо-

вах вищої освіти. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ  

СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

На современном этапе актуализируется проблема внедрения инноваций в педагогический процесс высшей школы, 

что обусловлено потребностью в новых подходах к подготовке творческих, самостоятельных и конкурентоспособных 

специалистов. В условиях модернизации украинской системы образования одной из ведущих форм обучения в высших 

учебных заведениях становится самостоятельная работа. Для обеспечения успешного выполнения студентами этого 

вида деятельности необходимым есть  использование в процессе руководства самостоятельной работой новых эффек-

тивных способов, в частности, инновационных технологий. В статье раскрыта сущность педагогического руководства 

самостоятельной работой студентов и определена его структура, которая представляет собой взаимосвязь пяти компо-

нентов: целевого, мотивационного, содержательного, операционно-деятельностного, контрольно-результативного. Ус-

тановлено, что педагогическое руководство самостоятельной работой будущих специалистов должно основываться на 

ключевых положениях технологии личностно-ориентированного обучения и обеспечиваться в следующих направлени-

ях: формирование мотивации к организации и осуществлению самостоятельной работы; создание благоприятной и 

комфортной среды для достижения цели самостоятельной работы; обеспечение возможностей достижения студентами 

успеха, удовлетворения познавательных потребностей и потребности в самореализации; использование в числе форм и 

методов руководства самостоятельной работой только тех, которые обеспечивают высокий уровень эффективности 

этого процесса; опора на опыт, знания, умения и навыки студентов; контроль над результатами самостоятельной рабо-

ты. Выяснено, что использование игровых технологий способствует формированию у студентов мотивации к самостоя-

тельной работе, умений и навыков ее организации и осуществления, обеспечивает контроль ее результатов. Мультиме-

дийные технологи как средство руководства самостоятельной работой будущих специалистов обеспечивают усиление 

мотивации студентов, активизацию их самостоятельной познавательной деятельности, обеспечивают овладение уме-

ниями и навыками анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, абстрагировать, конкретизировать, систе-

матизировать, выделять главное, существенное, синтезировать, устанавливать причинно-следственные связи и отноше-

ния, воспринимать, фиксировать и запоминать учебную информацию. Использование проектных технологий позволяет 

сочетать теорию с практикой, обучение с жизнью, способствует развитию познавательных, творческих, исследователь-

ских, коммуникативных навыков будущих специалистов, положительных мотивов самостоятельной работы, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, критически мыслить; 

расширению мировоззрения студентов, развитию самостоятельности как личностного качества. Дальнейшего исследо-

вания требует зарубежный опыт реализации указанного процесса в условиях высшего образования. 

Ключевые слова: педагогическое руководство самостоятельной работой студентов, инновационные педа-

гогические технологии, личностно-ориентированные, игровые, мультимедийные, проектные технологии. 
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PEDAGOGICAL MANAGEMENT OF STUDENTS’ SELF-STUDY  

BY MEANS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES   

At the present stage, the issue of implementing innovations into the pedagogical process in higher education is be-

coming especially urgent, which is caused by the need for new approaches to training creative, independent, and com-

petitive professionals. Under the conditions of modernization of the Ukrainian system of education, one of the most 

popular educational forms at higher educational institutions is students’ self-study. To ensure the successful perfor-

mance of this type of activity by students, new efficient ways, including innovational technologies, must be used in the 

process of self-study management. The essence of pedagogical management of students’ independent work and its 
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structure are revealed. Its structure presents an interconnection of five components: goal-oriented, motivational, seman-

tic, operational and activity-related, as well as result-controlling one. It has been determined that pedagogical manage-

ment of future professionals’ self-study has to be based on key principles of person-centered teaching and implemented 

in the following directions: forming motivation to organize and carry out self-study; creation of favorable and comfort-

able environment for achievement goals of self-study; provision of opportunities to achieve success, to satisfy cognitive 

needs and needs for self-fulfillment; use of such methods of self-study management that ensure a high level of efficien-

cy of this process; reliance on students’ experience, knowledge, and skills; control of self-study results. It has been 

shown that the use of game technologies stipulates motivation to self-study, skills of its organization and implementa-

tion, ensures effificent control of its results. Multimedia technologies as a means of future professionals’ self-study 

management contribute to students’ motivation, activation of their independent cognitive activity, ensure mastering 

skills of analysis, comparison, classification, generalization, abstraction, concretization, systematization, highlighting of 

the most important information, synthesis, determination of cause-and-effect relationships, perception, documentation 

and memorizing of information. Use of project technologies allows to combine theory and practice, studying and real 

life; it stipulates the development of cognitive, creative, communicative and research skills of future professionals as 

well as positive motives of self-study, the ability to construct their knowledge independently, to be able to work with 

informational resources, to think critically; it broadens students’ worldview and develops independence as a personal 

quality. Further research is oriented at studying international experience of the above mentioned processes realization in 

higher education.  

Keywords: pedagogical management of students’ self-study, innovational pedagogical technologies, personality-

oriented technology, gaming technologies, multimedia and project technologies.  
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