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ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

Процес розбудови української держави вимагає докорінної зміни ба-
гатьох ланок суспільного життя, серед яких важливе місце належить сис-
темі освіти. Відповідно до потреб економічного, політичного, соціального 
розвитку суспільства змінилися вимоги й до підготовки вчителя. Орієнта-
ція сучасної вищої педагогічної освіти на виховання професіоналів у галузі 
освіти, здатних усвідомлювати місце і роль освітніх процесів, поєднувати 
теоретичну й практичну підготовку, зумовили перегляд і якісне оновлення 
змісту підготовки майбутніх учителів, зокрема початкових класів. 

Основні вимоги до підготовки вчителів знайшли відображення в за-
конах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині 
розвитку освіти України, Концепції національного виховання. Реалізація у 
вказаних документах завдань потребує розв’язання низки проблем. Серед 
них особливої уваги заслуговує розвиток особистості, якому сприяє діало-
гічне навчання, що передбачає організацію спілкування вчителя і школярів 
та школярів між собою. Це, у свою чергу, вимагає перегляду змісту, форм і 
методів підготовки вчителів, зокрема початкових класів. 

Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів у системі освіти вищої школи, діяльності вчителя в почат-
ковій школі відображено в дослідженнях М.С. Вашуленка, П.Я. Гальперіна, 
Д.Б. Ельконіна, О.І. Кіліченко, О.Г. Мороза, О.Я. Савченко, С.О. Соломахи, 
Н.В. Сулаєвої, Н.Ф. Тализіної, Л.О. Хомич та інших. 

Мета статті – розкрити особливості педагогічного управління само-
стійною навчальною роботою молодших школярів. 

Дослідження самостійної навчальної діяльності проводяться в декі-
лькох напрямках: вивчення впливу розвиваючих методів і прийомів на-
вчання на самостійність і активність школярів (Ю.К. Бабанський, Л.Г. Вят-
кін, В.В. Давидов, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов. І.С. Матрусов, І.С. Якиман-
ская та ін.); виявлення впливу групових та індивідуальних форм навчання 
на формування самостійного мислення учнів і їхніх пізнавальних інтересів 
(М.Л. Виноградова, Л.П. Доблаєв, Г.І. Железовська, П.І. Липкіна та ін.); 
удосконалення методів, принципів класифікації самостійних робіт в на-
прямку підвищення їх складності (Н.Г. Дайра, І.М. Малкіна, П.І. Підкаси-
стий, А.В. Усова та ін). 

Організація самостійної роботи, керівництво нею – це відповідальна 
і складна робота кожного вчителя. Виховання активності і самостійності 
необхідно розглядати як складову частину виховання учнів. Це завдання 
виступає перед кожним учителем у числі завдань першорядної важливості. 
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Процес управління самостійної діяльністю школярів повинен забез-
печувати реалізацію навчальної, виховної, розвиваючої функцій самостій-
ної роботи учнів на уроці та вдома. 

Більшість дослідників вважає, що управління притаманне лише 
складним динамічним системам біологічного і соціального типу. Їх функ-
ціонування під впливом зовнішніх умов може змінюватися, порушуватися, 
якщо не забезпечується своєчасне коректування або розбудова системи. 
Тому необхідно управління, яке протидіє дезорганізації системи, підтри-
мує необхідний порядок. У самому загальному вигляді управління може 
бути визначене як упорядкування системи, тобто приведення у відповід-
ність з об’єктивною закономірністю що діє в даному середовищі. 

Необхідність управління випливає з структури педагогічної системи. 
Компонентами педагогічної системи є цілі, суб’єкти, що реалізують ці цілі, 
діяльність, відносини, що виникають між її учасниками й об’єднуюче їх 
управління, що забезпечують єдність системи. Втрата будь-якого компо-
ненту веде до руйнування системи в цілому. 

Учні відчувають потребу в педагогічному керівництві в силу недос-
коналості їх досвіду самостійної пізнавальної діяльності. Навіть добре під-
готовленим учням потрібна допомога або консультація вчителя, хоча не 
так часто як іншим. На якому ж етапі учні найбільше потребують педагогі-
чному керівництві? Традиційно вважалося, що таким етапом був початок 
роботи. Проте найзначнішим для старшокласників виявився той етап 
управління, на якому процес пізнавальної діяльності протікає найбільш ін-
тенсивно, тобто. тоді, коли завдання вже виконується. Навряд чи можна 
пояснити це проявом певних ускладнень (хоча іноді вони мають місце). 
Активність, розумовий і вольова напруга, які з’являються при самостійних 
діях, проявляються не тільки в зосередженості, заглибленості в роботу, а й 
у потребі спілкування, спрямованого на обговорення виникаючих питань. 
Завантаження необхідно учневі для того, щоб утвердитися у власних по-
шуках, своєчасно отримати підкріплення або ж поділитися з товаришами 
своїми знахідками, тому потреба в участі вчителя відчувають не тільки 
слабкі учні. Вчитель дійсно не приймає участі у виконанні завдання, але 
він організовує діяльність класу, направляє пізнавальний процес, створює 
необхідні умови і настрій, а це важливо, щоб підтримати і «пробу сил» та 
творчі починання учнів, їх добровільність і самостійність. 

Для повного розуміння проблеми нам необхідно виявити загальне і 
особливе в поняттях «управління», «педагогічне керівництво», «організа-
ція», які часто вживаються як синоніми. 

Виходячи зі структури діяльності, управління самостійною роботою 
включає цілепокладання, планування, організацію, корегування і оцінку 
діяльності учнів, діагностику її результатів. 

Педагогічне керівництво – це управління самостійної діяльністю учня 
на етапі її безпосереднього здійснення: Пред’явлення навчальної завдання 
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учневі, інструктаж з її виконання, мотивація її дозволу, контроль і корекція 
самостійних дій учня, оцінювання результатів самостійної роботи. 

Організація самостійної роботи – це відбір засобів, форм і методів, 
що стимулюють пізнавальну активність, забезпечення умов ефективності. 

Отже, ми з’ясували, що в процесі управління самостійної діяльністю 
не останнє місце належить викладачеві, так як він приймає пряме (потім 
непряме) участь в організації педагогічного процесу. У зв’язку з цим слід 
перерахувати наступні принципи управління: 

1) диференційований підхід до учнів з дотриманням посильну навча-
льних завдань; 

2) планомірне зростання інтелектуальних навантажень і послідовний 
перехід до більш неточним і неповним вказівок щодо виконання самостій-
ної роботи; 

3) поступове віддалення вчителя і заняття їм позиції пасивного спо-
стерігача за процесом; 

4) перехід від контролю вчителя до самоконтролю. 
Зміст навчального матеріалу засвоюється учнями в процесі навчаль-

ної діяльності. Від того, яка ця діяльність залежить результат навчання. 
Ставлення учнів до власної діяльності визначається значною мірою тим, як 
учитель організовує їх навчальну діяльність. Зниження інтересу до на-
вчання багато в чому залежить від дій учителя. Наприклад, неправильний 
відбір їм змісту навчального матеріалу, що викликає перевантаження шко-
лярів; неволодіння вчителем сучасними методами навчання та їх оптима-
льним поєднанням; невміння будувати відносини з учнями і організовува-
ти взаємодію школярів один з одним; особливості особистості вчителя. 

В історії педагогіки не раз приймалися спроби створити ідеальну си-
стему освіти, яка відповідала б усім вимогам, що висуваються до організа-
ції пізнавального процесу. 

Але найбільш успішною, на наш погляд, є система індивідуалізова-
ного навчання. Вона отримала своє розповсюдження на початку ХХ ст. і 
розглядається як об’єктивна необхідність врахування індивідуальних від-
мінностей дітей у усталеною, вже традиційною класно-урочної системи. 
На початку століття вона розвивалася в трьох напрямках: Організація ін-
дивідуального режиму навчальної діяльності; поєднання індивідуального 
режиму і змісту з груповою роботою учнів; організація індивідуальної ро-
боти з спеціально розробленими навчальними матеріалами. 

Перший напрямок знайшло свій розвиток в «Дальтон-плані»: Річний 
обсяг навчального матеріалу розбивався на «підряди», які складалися з 
щоденних завдань. Учень укладав з учителем «договір» про самостійному 
вивченні певного матеріалу в призначений час. Матеріал вивчався в пред-
метних кабінетах-лабораторіях, де він міг отримувати консультації вчителя 
з даного предмету. «Дальтон-план» привчав учнів до самостійності, розви-
вав ініціативу, відповідальність за взяті на себе зобов’язання, спонукав до 
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пошуку раціональних способів виконання завдань. 
Другий напрямок – поєднання індивідуального режиму та утримання 

з груповою роботою учнів – найяскравіше знайшла своє вираження в «Го-
вард-плані» і «Йена-плані». Основні положення систем: Замість одновіко-
вих класів – різновікові групи, змінні по складу; розклад занять, вибір на-
вчальних предметів залежав від інтересів кожної дитини; навчальний ма-
теріал ділився на «відділи», вивчення яких, в основному, Відбувалося че-
рез індивідуальну самостійну роботу в поєднанні з взаємодопомогою в ма-
лій групі (4–5 чоловік); один вчитель міг займатися різними предметами в 
складі різних груп. 

Третій напрямок можна вважати прообразом програмованого на-
вчання. Воно являє собою відхід від класно-урочної системи за основними 
«академічним» дисциплін; самостійне вивчення цих дисциплін за спеціа-
льно приготованим навчальним посібниками; пророблялися ці матеріали в 
індивідуальному для кожного учня темпі; індивідуальна робота велася в 
першій половині дня; навчання супроводжувалось діагностичним тесту-
ванням, Яке встановлювало ступінь наближення учня до поставлених за-
вдань і виявляло необхідність введення додаткового і допоміжного матері-
алу; в другій половині дня організовувалася групова діяльність учнів для 
привчання до колективної праці; групи виникали на основі спільних інте-
ресів. 

У наш час використовується класно-урочна система навчання, яка 
передбачає угруповання учнів у класи згідно з віком і умовою знань, Ос-
новною організаційною структурою є урок; змісту освіти в кожному класі 
визначається навчальними планами та програмами; на основі навчального 
плану складається розклад уроків. Важливим елементом цієї системи є 
планування навчальної роботи вчителем, від якого багато в чому залежить 
якість навчальних занять. Існує 2 види планування: 

1) перспективний – здійснюється в тематичних планах, визначаються 
теми уроків, лабораторних робіт, екскурсій, намічаються контрольні пись-
мові роботи, узагальнюючі та залікові заняття. Визначається кількість на-
вчальних годин, що відводяться на вивчення теми, проте ці плани не дета-
лізуються. 

2) поточне – полягає в розробці планів, окремих уроків. Розробляючи 
зміст уроку, вчитель пропонує короткий план бесіди, розповіді, лекції; фо-
рмує питання до учню, завдання для самостійної роботи, перераховує но-
мери вправ, визначає способи перевірки знань. 

Не менш важливу роль в організації самостійної роботи грає добірка 
навчального матеріалу, так як з його допомогою ми черпаємо інформацію 
змісту навчання. Однак сама по собі інформація поза потреби дитини не 
має для нього ніякого значення і не робить ніякого впливу. Якщо ж інфор-
мація співзвучна потребам учня і піддається емоційної переробки, то він 
отримує імпульс до подальшої діяльності. Для цього зміст навчального ма-
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теріалу має бути доступне учневі, має виходити з наявних у нього знань і 
спиратися на них і на життєвий досвід дітей, але в той же час матеріал по-
винен бути досить складним і важким. 

Однак потрібно зазначити, що успішна організація самостійної пі-
знавальної діяльності учнів залежить від способу вирішення завдань. Роз-
глянемо деякі з них. 

Аналіз практики використання задач показав, що найбільш пошире-
ним способом організації вирішення завдань є невмотивоване вимога ви-
рішити завдання без формулювання навчальної мети їх вирішення, коли 
все зводиться до якнайшвидшого пошуку рішення та отримання потрібної 
відповіді, яким і завершується процес вирішення. 

Лише невелика частина вчителів вказує, що вони завжди формують 
мету рішення завдань. Деякі вчителі не тільки самі формулюють, але й за-
лучають до цього учнів, тому що вважають, що це дає можливість краще 
зрозуміти завдання, більш свідомо її вирішити, усвідомити її призначення, 
і тим самим створює умови для кращого її засвоєння. Цей спосіб назива-
ється спосіб цільового вимоги. 

Нарешті, зовсім незначна частина вчителів не тільки формулює мету 
рішення задачі, але будує процес її рішення, як процес вирішення пробле-
ми, здійснення мети, і після рішення обговорюють з учнями як була вирі-
шена проблема, здійснена мету рішення. Цей спосіб називається навчаль-
но-проблемним. 

Таким чином, дані переконливо показують, що недостатньо лише 
сформулювати мету розв’язання задачі, необхідно весь процес вирішення 
побудувати як процес розв’язання визначеної проблеми. Тому, якщо ми 
хочемо знайти найбільш ефективний шлях формування внутрішніх моти-
вів самостійної пізнавальної діяльності, то аналіз педагогічної практики 
вчителів, показує, що цей шлях пов’язаний з використанням у навчанні на-
вчально-проблемного способу організації вирішення завдань. Психологи 
досліджували навчальну діяльність і встановили, що вивчення кожного са-
мостійного розділу або теми навчальної програми повинне складатися з 
наступних трьох основних етапів: 

1) Мотиваційний етап. 
На цьому етапі учні повинні усвідомити основну мету майбутнього 

вивчення навчальної теми, її місце і роль у загальному освіту, її практичне 
і теоретичне значення. У потрібних випадках, вчитель вказує які знання і 
вміння раніше пройденого матеріалу особливо знадобляться при вивченні 
даної теми. Потім вчитель повідомляє, скільки уроків відведено на вивчен-
ня теми, зразкові терміни її завершення і перераховує основні елементи 
теми, тобто знання, вміння та навички, якими повинні оволодіти учні в ре-
зультаті вивчення цієї теми. 

2) Операційно-пізнавальний етап. 
На цьому етапі учні засвоюють знання, що входять у зміст даної теми, 
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при цьому використовуються різні види і форми навчальної роботи: розпо-
відь або лекція, фронтальна робота з вивчення поняття. Колективна робота 
по засвоєнню навчального матеріалу, розв’язання задач, проведенню дослі-
дів і експериментів, індивідуальна робота з вирішення завдань, і т.д. 

Виклад навчального матеріалу проводиться в основному вчителем, 
але у міру дорослішання учнів, частина навчального матеріалу передається 
для викладу доповідачем або для індивідуального вивчення і опрацювання 
за підручником. 

3) Рефлексивно-оцінний етап. 
Тут виробляється узагальнення вивченого та підведення підсумків 

роботи з даної теми. При цьому, головна мета цього етапу – розвиток в уч-
нів рефлексивної діяльності (самоаналізу), здібностей до узагальнення і 
формування адекватної самооцінки. Для узагальнення пройденого матеріа-
лу можуть використовуватися різні методи: Узагальнюючі уроки, доповіді 
учнів, складання за групами узагальнюючих схем. 

Ми з’ясували, що найважче для вчителя в цій системі навчитися ор-
ганізовувати самостійну діяльність класного колективу, поступово переда-
вати учням багато свої функції і ролі, і, не пригнічуючи ініціативи, керува-
ти самостійною роботою учнів. Як показує досвід, якщо цю систему вво-
дити починаючи з першого класу, то учні швидко освоюються з нею і вона 
стає для них звичною, і школярі зможуть повною мірою випробувати по-
чуття емоційного задоволення від зробленого, радість перемоги над подо-
ланими труднощами, щастя пізнання нового, цікавого. Тим самим буде 
формуватися в учнів орієнтація на переживання таких почуттів в майбут-
ньому, що призведе до виникнення потреби у творчості, пізнанні, у впертій 
самостійної навчанні. 

Самостійна робота значно впливає на глибину і міцність знань учнів 
з предмета, на розвиток їх пізнавальних здібностей, на темп засвоєння но-
вого матеріалу. 

Практичний досвід вчителів багатьох шкіл показав, що: 
1. Систематично проводиться самостійна робота (з підручником за 

рішенням завдань, виконання спостережень і дослідів) при правильній її 
організації сприяє отриманню учнями більш глибоких і міцних знань у по-
рівнянні з тими, які вони набувають при повідомленні вчителем готових 
знань. 

2. Організація виконання учнями різноманітних за дидактичної мети 
та утримання самостійних робіт сприяє розвитку їх пізнавальних та твор-
чих здібностей, розвитку мислення. 

3. При ретельно продуманою методикою проведення самостійних 
робіт прискорюються темпи формування в учнів умінь і навичок практич-
ного характеру, а це в свою чергу робить позитивний вплив на формування 
пізнавальних умінь і навичок. 

4. З плином часу при систематичної організації самостійної роботи 
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на уроках і поєднанні її з різними видами домашньої роботи по предмету в 
учнів виробляються стійкі навички самостійної роботи. У результаті для 
виконання приблизно однакових за обсягом і ступеня складності робіт учні 
витрачають значно менше часу в порівнянні з учнями таких класів, в яких 
самостійна робота зовсім не організується або проводиться нерегулярно. 
Це дозволяє поступово нарощувати темпи вивчення програмного матеріа-
лу, збільшити час на вирішення завдань, виконання експериментальних 
робіт та інших видів робіт творчого характеру. 

Школа, даючи учням знання, необхідні для продовження навчання у 
вузі, і в той же час повинна орієнтувати молодь на суспільно-корисну пра-
цю в народному господарстві і готувати до цього. Тому корисно підвищи-
ти науковий рівень викладання і якість знань школярів і в той же час подо-
лати їх перевантаження. Відповідно до цих вимог необхідно підняти рівень 
викладання, націлити його на формування у підростаючих поколінь сучас-
ної наукової картини світу, а також знань про практичне застосування на-
ук. Потрібно, щоб теорія предмету в більшій мірі сприяла розвитку пози-
тивних здібностей школярів та їх практичної підготовки. 

Це досягається цілим комплексом засобів: Вдосконалення змісту 
освіти, поліпшенням якості підручників та інших засобів навчання, розви-
тком евристичної діяльності школярів у процесі навчання на основі про-
блемності, розвитком поточного лабораторного експерименту і завершаль-
ного фізичного практикуму творчого характеру. 

У процесі розгляду даної проблеми з’ясувалося, що для ефективної 
організації самостійної роботи школяра вчитель повинен вміти спланувати 
пізнавальний процес учня і правильно вибрати спосіб вирішення задачі, 
при цьому велике значення приділяється добірці навчального матеріалу. 

Підвищення якості навчання тісно пов’язане з вдосконаленням мето-
дики організації занять на уроці. Для підвищення якості навчання особливе 
значення має розвиток пізнавального ентузіазму школярів, інтересу до 
предмета. Учні повинні розуміти, який сенс вивчення пропонованого ма-
теріалу. Більш того, сучасні школярі вправі бажати, щоб навчальна діяль-
ність була цікавою, давала задоволення. 

Розвитку пізнавальної активності школярів сприяє використання на 
уроці тексту та ілюстрацій їх підручника, хрестоматії, довідника, з науко-
вих і науково-популярних журналів і газет, а також цікаві досліди демон-
страційні, фрагменти з кінофільмів, діапозитиви та інші засоби наочності. 

Проте мало забезпечити мотивацію навчання і порушити пізнаваль-
ний інтерес учня. Необхідно далі, по-перше, чітко усвідомлювати мету на-
вчання і, по-друге, показати, як ці цілі можуть бути досягнуті. 
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