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ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
У статті розглѐдаютьсѐ самостійна навчально-пізнавальна діѐльність 

майбутніх учителів початкових класів в умовах Європейської кредитно-трансферної 
системи навчаннѐ. Визначено сутність понѐттѐ, його структуру. Розкрито 
технологія організації самостійної навчально-пізнавальної діѐльності. Обґрунтовано 
комплекс дидактичних дій на кожному з трьох етапів її організації: підготовчому, 
процесуальному, заклячному. Охарактеризовано самостійну роботу ѐк один із засобів 
залученнѐ студентів до самостійної навчально-пізнавальної діѐльності. Розглѐнуто 
особливості добору й конструяваннѐ завдань длѐ самостійної роботи студентів. 
Завданнѐ впорѐдковувалисѐ відповідно до рівнів пізнавальної діѐльності студентів 
(відтворяячий, реконструктивно-варіативний, евристичний та творчий). 

Ключові слова: самостійна навчально-пізнавальна діѐльність, самостійна 
робота, активізаціѐ навчально-пізнавальної діѐльності, пізнавальна самостійність, 
методи активного навчаннѐ, методи проблемного навчаннѐ, методи евристичного 
навчаннѐ, Європейська кредитно-трансферна система навчаннѐ. 

 
Постановка проблеми. Бурхливий розвиток інформаційних 

технологій призводить до інформатизації суспільства, що зміняю вимоги до 
підготовки майбутніх фахівців. Оріюнтиром стаю підготовка компетентних, 
творчих, конкурентоспроможних учителів початкових класів із особливим 
професійним світоглѐдом, інноваційним мисленнѐм, високоя 
професійноя культуроя й духовністя. У своя чергу, запровадженнѐ 
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) у вищих навчальних 
закладах зміняю цілі освіти, методи та форми взаюмодії студентів і 
викладачів. Відбуваютьсѐ поступовий перехід від передачі інформації до 
керівництва навчально-пізнавальноя діѐльністя студентів і формуваннѐ в 
них уміннѐ самоосвітньої діѐльності. Тому проблема організації 
самостійної навчально-пізнавальної діѐльності студентів вищих навчальних 
закладів спрѐмованої на творче становленнѐ майбутнього вчителѐ 
початкових класів ю надзвичайно актуальноя. 
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Аналіз актуальних досліджень. Самостійна навчально-пізнавальна 
діѐльність розглѐдаютьсѐ в різних аспектах. Сутність самостійної навчально-
пізнавальної діѐльності, особливості її організації вивчали Ю. Бабанський, 
М. Дайрі, І. Зимнѐ, І. Лернер, О. Савченко, М. Скаткін та інші. Психологічні 
аспекти самостійної навчально-пізнавальної діѐльності знайшли 
відображеннѐ в роботах Д. Богоѐвленської, П. Гальперіна, О. Леонтьюва, 
Г. Костяка, С. Рубінштейна та інших. Організаційно-педагогічні умови 
самостійної навчально-пізнавальної діѐльності студентів у вищих 
навчальних закладах відображено в дослідженнѐх А. Алексяка, 
В. Бондарѐ, В. Козакова, О. Муковіз, П. Підкасистого та інших.  

Мета статті – розкрити особливості організації самостійної навчально-
пізнавальної діѐльності майбутніх учителів початкових класів в умовах ЄКТС. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз і систематизаціѐ науково-
педагогічної літератури, нормативно-правових документів, методичних 
матеріалів) та емпіричні (вивченнѐ й узагальненнѐ вітчизнѐного та 
зарубіжного педагогічного досвіду, спостереженнѐ, самоспостереженнѐ), 
на основі ѐких визначено особливості організації самостійної навчально-
пізнавальної діѐльності студентів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема організації самостійної 
навчально-пізнавальної діѐльності студентів широко висвітляютьсѐ у 
психолого-педагогічній літературі. Існуять різні підходи до трактуваннѐ 
понѐттѐ «самостійна навчально-пізнавальна діѐльність» студентів. У контексті 
проблеми дослідженнѐ часто вживаятьсѐ терміни «самостійна пізнавальна 
діѐльність», «пізнавальна самостійність», «самостійна робота» тощо. 

Цінноя длѐ з’ѐсуваннѐ сутності понѐттѐ «самостійна навчально-
пізнавальна діѐльність» студентів ю запропонована О. Муковіз структура 
самостійної пізнавальної діѐльності (рис. 1), ѐка знаходитьсѐ в перерізі 
понѐть «самостійність», «пізнаннѐ», «діѐльність», «пізнавальна діѐльність», 
«пізнавальна самостійність», «самостійна робота» й несе в собі суттюві 
характеристики кожної з них *6, 25–26].  

Учений самостійну пізнавальну діѐльність студентів розглѐдаю ѐк 
комплекс дидактично передбачених зусиль, ѐкі збагачуять інтелектуальну 
чутливість і сприѐять поглибленому самостійному пошуку під керівництвом 
викладача тіюї інформації (знань), що «працяю» на фаховий досвід (уміннѐ й 
навички) та подальше професійне самовдосконаленнѐ [6, 25–26].  

У дослідженні надаюмо перевагу саме терміну «самостійна 
навчально-пізнавальна діѐльність», а не «самостійна пізнавальна 
діѐльність», оскільки розглѐдаюмо всі компоненти пізнавальної діѐльності 
саме у процесі специфічної діѐльності – учіннѐ. Аналіз трактуваннѐ понѐттѐ 
«самостійна пізнавальна діѐльність» студентів О. Муковіз указую, що 
дослідник його трактую також стосовно діѐльності учіннѐ, тому обсѐги цих 
понѐть збігаятьсѐ, тобто можемо говорити, що ці понѐттѐ ю тотожними. 
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СПД – самостійна пізнавальна діѐльність студентів 
Рис. 1. Структура понѐттѐ «самостійна пізнавальна діѐльність» 

студентів. 
 
О. Овчарук самостійну пізнавальну діѐльність визначаю ѐк 

цілеспрѐмовану, внутрішньо вмотивовану, структуровану самим суб’юктом 
у сукупності виконуваних дій і кориговану ним за процесом і результатом 
діѐльності [7].  

Як бачимо, О. Овчарук, порівнѐно з О. Муковіз, даю визначеннѐ 
понѐття «самостійна пізнавальна діѐльність», акцентуячи увагу на 
самоорганізованих діѐх студента, а О. Муковіз називаю її зусиллѐми 
студентів, ѐкі відбуваятьсѐ під керівництвом викладача. 

ЄКТС організації навчаннѐ передбачаю збільшеннѐ питомої ваги 
самостійної роботи студентів, ѐка ю одніюя з основних складових засобів 
формуваннѐ професійної компетентності студентів. Важливим аспектом 
організації самостійної роботи студентів ю розробка комплексу методичного 
забезпеченнѐ навчального процесу (тексти лекцій, навчальні та методичні 
посібники, банки завдань і задач, сформульовані на основі реальних даних, 
банк тренажерних програм та програм длѐ самоконтроля, автоматизовані 
навчальні та контролявальні системи, інформаційні бази дисциплін тощо). 
Саме це дозволить організувати самостійну роботу студентів, за ѐкої він буде 
рівноправним учасником навчального процесу. 

Погоджуюмосѐ, що в сучасних умовах організації навчального процесу у 
вищій школі, з урахуваннѐм нормативних положень щодо організації ЄКТС, 
студенти ю рівноправними учасниками навчального процесу.  
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З урахуваннѐм установлених положень ми будемо оріюнтуватисѐ на 
визначеннѐ самостійної пізнавальної діѐльності О. Овчарука, проте 
вживатимемо термін «самостійна навчально-пізнавальна діѐльність» 
студентів, ѐкий, на наш поглѐд, точніше відбиваю зміст понѐттѐ. 

Функціѐ викладача в умовах ЄКТС полѐгаю в організації, більшоя 
міроя, самостійної навчально-пізнавальної діѐльності. Тому важливо 
врахувати всі фактори, ѐкі позитивно впливатимуть на її ефективність.  

Під технологіюя організації самостійної навчально-пізнавальної 
діѐльності, розумітимемо сукупність послідовних дидактичних дій, засобів, 
спрѐмованих на її організація. 

Технологіѐ організації самостійної навчально-пізнавальної діѐльності 
складаютьсѐ з трьох основних етапів: підготовчого, процесуального, 
заклячного, на кожному з ѐких застосовуютьсѐ особливий комплекс 
методів, засобів, прийомів, зумовлений специфікоя організації самостійної 
навчально-пізнавальної діѐльності. 

Підготовчий етап вклячаю діагностуваннѐ готовності студентів до 
здійсненнѐ самостійної навчально-пізнавальної діѐльності, плануваннѐ, 
підготовку навчально-методичних матеріалів, відбір ефективних способів 
взаюмодії викладача і студентів відповідно до встановленої мети.  

На другому етапі здійсняютьсѐ організаціѐ і стимуляваннѐ 
навчально-пізнавальної діѐльності студентів, відповідно до наміченого на 
попередньому етапі плану, з використаннѐм відібраних способів взаюмодії 
викладача і студентів. 

Реалізаціѐ намічених на першому етапі заходів здійсняятьсѐ 
поетапно відповідно до встановленої в педагогіці структури вмінь 
самостійної пізнавальної діѐльності (рис. 2 *5, 36+). 

 
На третьому – заклячному – етапі здійсняютьсѐ контроль і 

регуляваннѐ самостійної навчально-пізнавальної діѐльності та аналіз її 
результатів. 

Діѐльність на підготовчому етапі вклячаю визначеннѐ початкового рівнѐ 
володіннѐ студентами вміннѐ здійснявати самостійну навчально-пізнавальну 
діѐльність. Організоване нами дослідженнѐ засвідчую, що тільки 30 % 
студентів здатні до продуктивної самостійної навчально-пізнавальної 
діѐльності й готові до зміни форм і методів навчаннѐ (висвітленнѐ сутності та 
результатів проведеного дослідженнѐ представлено в публікації *2+). Тому 

Рис 2. Модель умінь 

УМІННЯ 

УМІННЯ 

мета – мотив – зміст – діяльність – результат – оцінка 
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одним із основних завдань підготовчого етапу став пошук ефективних 
способів організації навчально-пізнавальної діѐльності майбутніх учителів 
початкових класів в умовах ЄКТС навчаннѐ. 

Результати дослідженнѐ засвідчуять, що одніюя з основних проблем 
організації не тільки самостійної навчально-пізнавальної діѐльності 
студентів, а й навчально-пізнавальної діѐльності взагалі ю низька 
пізнавальній активність. Тому процес організації навчально-пізнавальної 
діѐльності передбачав застосуваннѐ комплексу дидактичних дій, 
спрѐмованих на активізація навчально-пізнавальної діѐльності студентів.  

Активізація навчально-пізнавальної діѐльності розглѐдаюмо ѐк 
цілеспрѐмовану діѐльність викладача із розробки й упровадженнѐ такого 
змісту, форм, методів, прийомів і засобів, ѐкі впливаять на когнітивну 
сферу особистості студентів.  

Одніюя з форм організації навчально-пізнавальної діѐльності 
студентів у вищому навчальному закладі ю лекціѐ. Аналіз науково-
педагогічної літератури і стану проблеми в сучасній освітній практиці 
дозволив виокремити фактори, що впливаять на ефективність сприйнѐттѐ 
студентами лекційного матеріалу: 1) науковість і інформативність; 
2) доказовість і аргументованість; 3) наѐвність ѐскравих, переконливих 
прикладів, фактів, обґрунтувань, доказів тощо; 4) емоційність викладу 
(запам’ѐтовуютьсѐ те, що маю емоційне забарвленнѐ); 5) застосуваннѐ 
прийомів із активізації мисленнѐ слухачів, спонуканнѐ студентів до дискусії 
з постановкоя питань длѐ роздумів; 6) чіткої структури і логіки викладу 
матеріалу; 7) грамотної методичної обробки матеріалу, що вклячаю 
виділеннѐ головних ідей та положень, висновків, використаннѐ структурно-
логічних схем, узагальняячих таблиць, наочних ілястрацій тощо; 8) ступінь 
доступності матеріалу, що викладаютьсѐ (викладаннѐ доступноя і 
зрозумілоя мовоя, роз’ѐсненнѐ нових назв, термінів, понѐть, зв’ѐзків між 
понѐттѐми); 9) наѐвність зв’ѐзку матеріалу, що вивчаютьсѐ, з майбутньоя 
професійноя діѐльністя з можливістя його застосуваннѐ на практиці *8+. 

З урахуваннѐм факторів ефективного сприйманнѐ студентами 
матеріалів лекції визначено такі ефективні прийоми активізації навчально-
пізнавальної діѐльності студентів, ѐк постановка риторичних запитань, 
контрольні запитаннѐ (одним із варіантів реалізації ю гра «Дайджест»), 
прийом «Луна». Реалізації визначеної мети сприѐять лекції провокації, ѐкі 
маять значний виховний вплив ѐк длѐ викладача, так і длѐ студентів, 
оскільки слухачі можуть зафіксувати не тільки заплановані помилки, а й 
певні незаплановані мовні і поведінкові помилки педагога. Майстерність 
викладача виѐвлѐтиметьсѐ в умінні використати незаплановані помилки 
длѐ реалізації цілей навчаннѐ. Конструяваннѐ лекції із запланованими 
помилками потребую ретельного відбору матеріалу длѐ помилок та їх 
вмонтуваннѐ у зміст лекції [1].  
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Позитивний вплив на активізація навчально-пізнавальної діѐльності 
студентів маять проблемні лекції, активні методи навчаннѐ, методи 
проблемного й евристичного навчаннѐ *3+. 

Длѐ здійсненнѐ самостійної навчально-пізнавальної діѐльності студенти 
повинні вміти: самостійно будувати цілі; висувати гіпотези; складати план; 
підбивати підсумки (аналіз результатів діѐльності, її рефлексіѐ й самооцінка). 
Вироблення названих умінь сприѐять такі методи евристичного навчаннѐ, ѐк 
методи цілепокладаннѐ, плануваннѐ, метод гіпотез.  

Метод цілепокладаннѐ застосовували длѐ виробленнѐ вміннѐ 
будувати цілі. З ціюя метоя, перед вивченнѐм теми, ѐка виносиласѐ на 
самостійне опрацяваннѐ, пропонували студентам відповісти на запитаннѐ: 

– Що б ви хотіли здобути длѐ себе з ціюї теми? 
– Заради чого треба попрацявати над ціюя темоя? 
Післѐ вивченнѐ теми просили дати відповідь на запитаннѐ типу:  
– Які нові знаннѐ здобули з ціюї теми? 
– З чим були утрудненнѐ під час вивченнѐ теми? 
– Чи справдилисѐ Ваші сподіваннѐ післѐ вивченнѐ теми? 
Метод плануваннѐ дозволѐю студентам спланувати своя навчальну 

діѐльність на певний період, а саме: занѐттѐ, день, тиждень, виконаннѐ 
самостійної роботи за певний проміжок часу. 

Виробленнѐ вміннѐ планувати відпрацьовували такими діѐми: 
пропонували студентам спланувати своя діѐльність спочатку на занѐттѐ 
(лекція, практичне), потім на тему згідно з навчальним планом 
дисципліни, а потім на розділ. Перший раз демонстрували зразок плану, 
далі – ні. План може бути різним – усним або письмовим, простим або 
складним, головне, щоб він визначав основні етапи й види діѐльності 
студентів із реалізації їх цілей. Обов’ѐзково наприкінці студенти повинен 
здійснити рефлексія плануваннѐ з урахуваннѐм внесених змін, доповнень, 
з’ѐсуваннѐм причин їх виникненнѐ. 

Метод гіпотез полѐгаю в тому, що студентам пропонуютьсѐ завданнѐ – 
сконструявати версії відповідей на поставлене викладачем запитаннѐ або 
проблему. Первинним завданнѐм ю вибір підстав длѐ конструяваннѐ 
версій. Студенти пропонуять вихідні позиції або точки зору на проблему, 
засвояять різнонауковий, різноплановий підхід до конструяваннѐ гіпотез. 
Потім вчатьсѐ найбільш повно й чітко формулявати варіанти своїх 
відповідей на питаннѐ, спираячись на логіку та інтуїція. З ціюя метоя 
можна пропонувати завданнѐ на зразок «що буде, ѐкщо…» *9, 327+. 

Студентам пропонуютьсѐ з теми: «Методика вивченнѐ нумерації 
чисел першого десѐтка» дати відповіді на такі запитаннѐ: 

1) Що буде, ѐкщо зникнуть числа? 
2) Що буде, ѐкщо учні в перший клас приходитимуть зі знаннѐм 

нумерації чисел першого десѐтка? 
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3) Що буде, ѐкщо числа першого десѐтка будуть вивчатисѐ на одному 
уроці?  

Комплекс названих дій дозволив сформувати позитивне ставленнѐ 
до навчально-пізнавальної діѐльності і став підґрунтѐм до здійсненнѐ 
самостійної навчально-пізнавальної діѐльності, ѐка маю бути усвідомлена 
студентом ѐк вільна за вибором, внутрішньо вмотивована діѐльність. 

Одним із засобів залученнѐ студентів до самостійної навчально-
пізнавальної діѐльності ю самостійна робота. Як будь-ѐкі засоби, самостійна 
робота без чітко сформульованих завдань залишаютьсѐ нейтральноя по 
відношення до характеру пізнавальної діѐльності. Отже, самостійну роботу 
студентів необхідно розглѐдати ѐк засіб організації та виконаннѐ певної 
навчальної діѐльності без участі викладача відповідно до поставленої мети 
[6, 24]. Зупинимосѐ на особливостѐх її організації. 

На думку Є. Щербакова, технологіѐ організації самостійної роботи 
студентів може вклячати такі складові [10]: 

 технологія визначеннѐ мети самостійної роботи. Підґрунтѐм длѐ 
її визначеннѐ ю мета професійної підготовки майбутнього фахівцѐ, 
конкретизаціѐ мети по навчальним дисциплінами; 

 технологіѐ відбору змісту самостійної роботи студентів. Основоя 
длѐ відбору ю освітньо-професійні програми й навчальні програми дисциплін; 

 технології конструяваннѐ завдань. Завданнѐ повинні відповідати 
цілѐм різних рівнів, відбивати зміст дисципліни, вклячати різні види та 
рівні пізнавальної діѐльності студентів; 

 технологіѐ організації контролѐ. Вклячаю відбір засобів контроля, 
визначеннѐ етапів, розробку різних засобів контроля. 

Самостійна робота може бути чотирьох типів залежно від рівнів 
самостійної продуктивної діѐльності студентів: відтворяячі (репродуктивні); 
реконструктивно-варіативні; евристичні та творчі роботи *4+. 

Відтворяячі передбачаять виконаннѐ завдань за зразком: розв’ѐзаннѐ 
задач, заповненнѐ таблиць, схем тощо. Їх мета – засвоюннѐ способів дій у 
конкретних ситуаціѐх, формуваннѐ вмінь і навичок. Роль таких робот досить 
значна, вони формуять основу длѐ дійсно самостійної діѐльності студентів.  

Реконструктивно-варіативні самостійні роботи дозволѐять на основі 
раніше отриманих знань та за представленоя ідеюя самостійно знайти конк-
ретні способи вирішеннѐ завдань. Роботи такого типу передбачаять пере-
будову розв’ѐзаннѐ, складаннѐ плану, тез, анотуваннѐ. Тобто роботи такого 
типу сприѐять усвідомленому перенесення знань у типові ситуації; вироб-
лення вмінь аналізувати події, ѐвища, факти; формування прийомів і методів 
пізнавальної діѐльності, розвиткові внутрішніх мотивів пізнаннѐ тощо. 

Евристичні самостійні роботи формуять уміннѐ й навички пошуку 
відповіді за межами відомого зразка. Самостійні поѐсненнѐ, аналіз 
демонстрації, ѐвища, реакції, обґрунтуваннѐ висновків за допомогоя 
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аргументів, рівнѐнь, розрахунків. При їх виконанні переважаю індуктивно-
пошуковий підхід, студент самостійно використовую аналогії; узагальненнѐ 
на дедуктивно-доказовому рівні з елементами індукції. 

Творчі самостійні роботи спрѐмовані на отриманнѐ принципово нових 
знань, зміцненнѐ навичок самостійного пошуку знань. Передбачаять аналіз 
проблемних ситуацій, отриманнѐ нової інформації. Студент повинен 
самостійно обрати засоби й методи розв’ѐзаннѐ завданнѐ. 

При доборі і конструяванні завдань длѐ самостійної роботи студентів 
завданнѐ впорѐдковувалисѐ відповідно до рівнів пізнавальної діѐльності 
студентів, оскільки наѐвність завдань тільки одного рівнѐ, наприклад 
репродуктивного, оріюнтуватиме студентів на нижчий рівень навчально-
пізнавальної діѐльності, водночас наѐвність завдань тільки творчого рівнѐ 
може призвести до зневіри студента у власних силах, втрати інтересу до 
виконуваної роботи. Тому, на нашу думку, самостійна робота ѐвлѐю собоя 
комплекс завдань різного рівнѐ, ѐкі спрѐмовані на формуваннѐ 
професійної компетентності майбутнього фахівцѐ початкової освіти. 

Розглѐнемо один із сконструйованих варіантів самостійної роботи, 
розробленої длѐ студентів 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта з 
навчальної дисципліни «Методика навчаннѐ освітньої галузі 
«Математика»». Тема – формуваннѐ початкових уѐвлень про дроби. 

Завданнѐ репродуктивного рівнѐ. Виписати з підручника 
математики длѐ 4 класу тексти простих та складених задач різних типів, у 
ѐких знаходитьсѐ частина від числа і число за його частиноя (не менше ніж 
по 4 задачі). Результат подати в таблиці 1.  

 
Таблицѐ 1 

№ 
задачі 

Текст 
Короткий запис та/або 

схема у відрізках 
Розв’ѐзаннѐ 

Задачі на знаходженнѐ частини від числа 

    

Задачі на знаходженнѐ числа за його частиноя 

    

 
Завданнѐ реконструктивного рівнѐ. До кожної простої задачі на 

знаходженнѐ дробу від числа (табл. 2) скласти текст оберненої задачі на 
знаходженнѐ числа за його дробом. Записати розв’ѐзаннѐ цих задач.  
  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 2 (76) 

115 

Таблицѐ 2 
 

Задачі на знаходженнѐ дробу 
від числа 

Розв’ѐзаннѐ 
задачі на 
знаходженнѐ 
дробу від 
числа 

Задачі на 
знаходженнѐ 
числа за 
його дробом 

Розв’ѐзаннѐ 
задачі на 
знаходженнѐ 
числа за 
його дробом 

1.  У кошику лежало 24 
пиріжка. 2/3 з них було з 
ѐблуками. Скільки 
пиріжків з ѐблуками 
лежало в кошику? 

   

 … 

 
Завданнѐ евристичного рівнѐ. Виписати з підручника математики 

длѐ 4 класу тексти складених задач різних типів, у ѐких знаходитьсѐ дріб 
від числа і число за його дробом. До кожної з обраних задач подати 
короткий запис або схему, питаннѐ до аналізу (аналітичним або 
синтетичним способами), відповідне дерево міркувань, розв’ѐзаннѐ. 
Обґрунтувати вибір способу аналізу задачі. 

Завданнѐ творчого рівнѐ. Розробити фрагмент уроку за темоя 
«Ознайомленнѐ з дробом», етап – вивченнѐ нового матеріалу, ѐкий 
вклячаю: підготовку до сприйнѐттѐ матеріалу та актуалізація опорних 
знань, умінь, уѐвлень та чуттювого досвіду; мотивація навчальної 
діѐльності; оголошеннѐ теми, мети, завдань уроку; вивченнѐ нового 
матеріалу (первинне засвоюннѐ); осмисленнѐ нових знань та вмінь; 
закріпленнѐ, систематизація й узагальненнѐ. 

Заклячним етапом було обговореннѐ результатів виконаннѐ 
самостійних робіт. Активна участь студентів в обговоренні, постановка 
цікавих питань, позитивне ставленнѐ до співпраці під час обговореннѐ, 
активне та гармонійне використаннѐ знань з інших предметів свідчать про 
самореалізація студентів через самостійну навчально-пізнавальну діѐльність. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Самостійна 
навчально-пізнавальна діѐльність майбутніх учителів початкових класів в 
умовах ЄКТС ю одним із основних видів діѐльності студентів, ефективна 
організаціѐ ѐкої ю підґрунтѐм до формуваннѐ професійної компетентності 
майбутнього фахівцѐ початкової освіти. Технологіѐ її організації передбачаю 
комплекс дидактичних дій на кожному з її етапів: підготовчому, 
процесуальному, заклячному. Широкі можливості в організації 
самостійної роботи студентів вбачаюмо в запровадженні технологій 
дистанційного навчаннѐ. Розробка дистанційних курсів, спрѐмованих на 
організація самостійної діѐльності студентів, ю предметом нашого 
подальшого дослідженнѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Васько Ольга, Бутова Марина. Технологиѐ организации самостоѐтельной 

учебно-познавательной деѐтельности будущих учителей начальных классов. 
В статье рассматриваетсѐ самостоѐтельнаѐ учебно-познавательнаѐ 

деѐтельность будущих учителей начальных классов в условиѐх Европейской 
кредитно-трансферной системы обучениѐ. Определена сущность понѐтиѐ, его 
структура. Раскрыта технологиѐ организации самостоѐтельной учебно-
познавательной деѐтельности. Обоснован комплекс дидактических действий на 
каждом из трёх этапов ее организации: подготовительном, процессуальном, 
заклячительном. Охарактеризована самостоѐтельнаѐ работа как одно из средств 
привлечениѐ студентов к самостоѐтельной учебно-познавательной деѐтельности. 
Рассмотрены особенности отбора и конструированиѐ заданий длѐ 
самостоѐтельной работы студентов. Заданиѐ упорѐдочены в соответствии с 
уровнѐми познавательной деѐтельности студентов (воспроизводѐщий, 
реконструктивно-вариативный, эвристический и творческий). 

Ключевые слова: самостоѐтельнаѐ учебно-познавательнаѐ деѐтельность, 
самостоѐтельнаѐ работа, активизациѐ учебно-познавательной деѐтельности, 
познавательнаѐ самостоѐтельность, методы активного обучениѐ, методы 
проблемного обучениѐ, методы эвристического обучениѐ, Европейскаѐ кредитно-
трансфернаѐ система обучениѐ. 

 

SUMMARY 
Vasko Olga, Butova Marina. Technology of organization of independent educational-

cognitive activity of the future teachers of elementary school. 
The article deals with the independent educational-cognitive activity of the future 

teachers of elementary school in the conditions of the European credit transfer system of 
education. The essence of the concept and its structure are determined. Independent 
educational-cognitive activity of students is defined as purposeful, internally motivated, 
structured by the subject in the aggregate of the actions performed and adjusted him by the 
process and the result of the activity. 

The technology of organization of independent educational-cognitive activity of students, 
which is interpreted as a set of successive didactic actions, means aimed at the organization of their 
independent educational-cognitive activity, is disclosed. Technology organization of independent 
educational-cognitive activity consists of three main stages: preparatory, procedural, final. On each 
of them a special complex of methods, means, and receptions, conditioned to the specifics of 
organization of independent educational-cognitive activities is used. 

At the preparatory stage, the initial level of students’ ability to carry out their own 
educational-cognitive activity is determined, the results of which show that only 30 % of 
students are capable of productive independent educational-cognitive activity. One of the 
reasons for such results is low cognitive activity of students. This became the basis for 
choosing ways to intensify the educational-cognitive activity of students, which we consider 
as a purposeful activity of the teacher on the development and implementation of such 
content, forms, methods, receptions and means that affect the cognitive sphere of the 
student’s personality. As methods of activation are defined: receptions of activating 
educational-cognitive activities of students, such as formulation of rhetorical questions, 
control questions (one of the variants of implementation is the game “Digest”), reception 
“Moon”; lectures of provocation; problem lectures; active teaching methods; methods of 
problem and heuristic learning. 
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An independent work is characterized as one of the means of involving students in 
independent educational-cognitive activities. The features of selection and designing of tasks for 
independent work of students are considered. Tasks were arranged according to the levels of 
cognitive activity of students (reproducing, reconstructive-variant, heuristic and creative).  

Key words: independent educational-cognitive activity, independent work, activation 
of educational-cognitive activity, cognitive independence, activity, students, European credit 
transfer system of education, technology. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ 
ТРЕНАЖЕРІВ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
У статті розглѐнуто особливості застосуваннѐ навчальних комп’ятерних 

інтерактивних тренажерів здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей в 
умовах інформаційно-освітнього середовища. З’ѐсовано потреби здобувачів вищої 
освіти інженерних спеціальностей при використанні навчальних комп’ятерних 
інтерактивних тренажерів. Обґрунтовано необхідність їх використаннѐ в 
навчальному процесі з метоя розвитку різнопланових знань та вмінь майбутніх 
інженерів. Виѐвлено види навчальних комп’ятерних інтерактивних тренажерів  і 
наголошено на важливості їх використаннѐ в умовах навчаннѐ майбутніх інженерів. 
Визначено сучасні технології їх застосуваннѐ, ѐкі розширяять можливість набуттѐ 
технологічних та інженерних компетенцій і аналітичних здібностей.   

Ключові слова: навчальний комп’ятерний інтерактивний тренажер, 
інформаційно-освітню середовище, сучасні технології навчаннѐ, віртуальна 
лабораторіѐ, дистанційний курс, підготовка здобувачів вищої освіти інженерних 
спеціальностей, інженерні компетенції, лабораторні занѐттѐ. 

 
Постановка проблеми. Підготовка сучасного інженера потребую 

ѐкомога більше навчально-практичних завдань, лабораторних робіт, у тому 
числі з урахуваннѐм їх інтенсивного оновленнѐ. На жаль, не завжди існую 
можливість практично показати принцип дії частини механізму або 
розглѐнути його цілком, ѐк функціональну систему. Але технологічний 
процес, зокрема в інженерній освіті, розкриваю сучасні перспективні 
поглѐди на подібні системи. Одним із засобів підготовки фахівців 
інженерних спеціальностей може стати навчальний інтерактивний 
комп’ятерний тренажер. Розробка та застосуваннѐ інтерактивних 
тренажерів і їх використаннѐ в інженерній освіті ю перспективним 




