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У процесі формування майбутнього фахівця протягом усього 

періоду навчання в університеті виняткове значення має самостійна 

робота студентів з вивчення будь-якої дисципліни навчального плану. 

Самостійна робота спрямована на опанування студентами нових 

знань, її правильна організація передбачає готовність до пошукової 

роботи, співвідноситься з творчими здібностями і формується в 

процесі активної інтелектуальної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів. На думку А. Алексюка, самостійність у здобутті 

знань передбачає оволодіння складними вміннями і навичками 

бачити зміст та мету роботи, організовувати власну самоосвіту, 

вміння по-новому підходити до вирішуваних питань [9, с. 43]. Це 

спонукає педагогів шукати шляхи ефективної організації самостійної 

роботи студентів. У їхній діяльності окреслилися певні підходи, що 

забезпечують вироблення в студентів психологічної настанови на 

систематичне розширення й поглиблення власних знань, формують у 

майбутніх учителів початкових класів уміння орієнтуватися в 

інформаційних потоках. 

Відповідно до положень і вимог, висунутих у сучасних 

дидактичних та лінгводидактичних дослідженнях, в організації 

самостійної роботи ми визначили такі підходи як домінантні: 

особистісно зорієнтований; комунікативно-діяльнісний; компетент-

нісний; дослідницький. 

У процесі самостійної роботи майбутніх фахівців початкової 

школи важливим є особистісно зорієнтований підхід до навчання. 

Зупинимось на ньому детальніше. Сутнісними ознаками особистісно 

зорієнтованого підходу учені((А.Богуш, В. Загвязинський, І. Зимня, 

О. Копусь, М. Пентилюк та ін.) визначають гуманну суб'єкт-суб'єктну 

співпрацю всіх учасників освітнього процесу; діагностично-

стимулювальний спосіб організації навчального пізнання; діяльнісно-

комунікативна активність студентів; проектування викладачем, а 

згодом і студентами індивідуальних досягнень в усіх видах 

пізнавальної діяльності.  



Перспективним уважаємо твердження І. Беха, що особистісно 

зорієнтований підхід у навчанні повністю асимілюється із суб'єктно-

діяльнісним, компетентнісним, синергетичним, комунікативно-

діяльнісним підходами, виразно виявляється в кожному з них, 

ґрунтуючись на механізмах свідомості й самосвідомості, сприяє 

формуванню ціннісних орієнтирів у різних видах діяльності[55, с. 

199]. З огляду на це послуговуємось дефініцією “особистісно 

зорієнтований підхід”.  

Як бачимо, у самій назві підходу закладено особистісний аспект, 

що передбачає в процесі навчання максимально враховуються 

особистісні якості студентів. Шляхом реалізації цього підходу є 

завдання для самостійної роботи студентів, сам характер відносин 

студентів і викладача. Адресовані студентові рекомендації, 

зауваження, запитання в контексті особистісно-діяльнісного підходу 

стимулює їхню особистісну, інтелектуальну активність, підтримує й 

спрямовує їхню навчальну діяльність без зайвого моралізаторства, 

фіксування помилок, хибних дій. На думку А. Маркової, таким чином 

здійснюється не лише врахування індивідуально-психологічних 

особливостей суб’єктів навчання, а й формування їхніх пізнавальних 

процесів, особистісних рис, діяльнісних характеристик тощо[323, 

с.19]. 

Отже, у процесі реалізації актуалізовані мають бути всі 

компоненти: когнітивний (пов'язаний зі знаннями й способами 

здобування їх), діяльнісний (пов'язаний із процесом набуття вмінь і 

навичок, досвіду застосування їх), мотиваційно-ціннісний (пов'язаний 

із мотивами й настановами), емоційний (пов'язаний із формуванням 

сприйняття світу). Особистісно зорієнтований підхід уможливлює 

реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії кожного студента з 

урахуванням його здібностей 
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Даний матеріал містить відомості про сучасні підходи до організації 

самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів. З-поміж існуючих у 

лінгводидактиці підходів до самостійної фахової підготовки акцентовано увагу 

на особистісно зорієнтованому,  як на такому, що є найбільш ефективним у 

контексті самопідготовки майбутнього вчителя початкової школи; 

проаналізовано його сутнісні ознаки та структурні компоненти. 
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 Данный материал содержит информацию о современных подходах к 

организации самостоятельной работы будущих учителей младших классов. 

Среди существующих в лингводидактике подходов к самостоятельной 

профессиональной подготовке акцентировано внимание на  личностно- 

ориентированом, как на наиболее эффективном в контексте самоподготовки 

будущего учителя младшей школы; проанализировано его характерные 

особенности и структурные компоненты. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, личностно-ориентированый 

подход, индивидуальная образовательная траектория обучения, 

профессиональный подъем, будущий учитель младших классов. 
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This material has the information about the contemporary approach to the 

organization of an independent work of primary school future teachers. Among the 

existed approaches in linguistics and didactic to the independent professional training 

it is accented an attention on the person-oriented as the more effective in the context 

of primary school future teacher’s self-preparation; it is analyzed his typical 

peculiarities and structural components.  
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