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Організація самостійної роботи сорокіна о. А. 

майбутніми соціальними 1 м.Київ 
педагогами при вивченні 

психології 

Найбільш суттєвою характеристикою су-
часного підходу до підвищення якості вищої ос-
віти є прагнення не тільки розробити заходи 
щодо покращення процесу формування у сту-
дентів знань, умінь та навичок, скільки сфор-
мувати у них повноцінну навчально-пізна-
вальну діяльність як потребу, коли отримання 
знань стає цінністю, а в процес отримання освіти 
активно входить така складова як самоосвіта. 
В такому сенсі стає важливим розвиток у сту-
дентів мотивів, які стимулюють навчання та 
сприяють виходу цього процесу далеко за межи 
аудиторії. 

Огляд літератури з зазначеного питання 
свідчить про те, що багато викладачів та на-
уковців вбачають значний потенціал самостій-
ної роботи студентів як джерела високої про-
фесійної підготовки майбутніх спеціалістів. Іс-
нують певні методологічні розробки щодо пси-
холога педагогічних засад самостійної роботи 
студентів [2, 4, 5, 7], особливості організації са-
мостійної роботи в гуманітарних та технічних 
закладах освіти [1, 3, 6]. 

Метою даної статті є аналіз конкретних спо-
собів організації самостійної роботи при ви-
вченні психологічних дисциплін майбутніми 
соціальними педагогами. 

Необхідність вивчення психології як на-
вчальної дисципліни майбутнім соціальним пе-
дагогом обумовлена потребою забезпечення 
високого рівня загально-гуманітарної підго-
товки, створенні у студентів фундаменту для 
подальшого засвоєння ними знань з профіль-
них та професійно орієнтованих дисциплін. 
У кожного студента повинен бути сформова-
ний певний рівень психологічної культури, як 
особистісного новоутворення, що забезпечу-
ватиме успішну й продуктивну роботу з людь-
ми. Відомо, що навчальна діяльність є полі-
мотивованою. Але соціологічні та психологічні 
досл ідження свідчать, що частка студентів, 
у яких в якості провідних мотивів навчально-
пізнавальної діяльності виступають пізна-
вальний (інтерес до знань) і професійний (ба-
жання досконало опанувати майбутньою спе-
ціальністю) інтереси невелика і в різних ви-
бірках коливається від 3 до 38 % [цит. за 4, 16]. 

170 

З іншої точки зору, саме самостійна робота 
може стати ефективним джерелом форму-
вання у студентів інтересу до набуття профе-
сійних знань та розвитку власної особистості 
зокрема. 

Не секрет, що сучасний студент-першо-
курсник не завжди має високий рівень сфор-
мованості мисленнєвих та мнемічних процесів, 
певний рівень мотивації до навчання в загалі та 
спеціального навчання, зокрема. Не можна не 
звернути увагу на відсутність у студентів на-
вичок ефективної роботи з літературою та ін. І Іе 
завжди студент добре уявляє себе в тій профе-
сії, яку обрав. На нашу думку, психологічно об-
ґрунтована організація самостійної роботи сту-
дентів сприятиме появі чи посиленню пізна-
вальних та професійних мотивів, які в майбут-
ньому можуть стати справжніми двигунами 
постійної фахової самоосвіти. 

Залучання студентів до самостійної робо-
ти має відбуватися поступово. Викладач праг-
не не лише надати студентам інформацію з 
курсу, він намагається навчити способам рі-
шення проблем, закласти основи професійного 
мислення, прищепити смак до інтелектуальної 
діяльності взагалі. Тобто його цілі віддалені. 
Студент керується найчастіше більш доступ-
ними, конкретними, добре зрозумілими, до-
статньо мотивованими цілями. Тому студента 
необхідно спочатку залучити до конкретної на-
вчально-п і знавальної д іяльності , зацікав-
люючи його одним з сильних мотивів, які в 
нього вже є (прагнення самоствердження, ба-
жання спілкуватися з оточуючими, з дітьми, 
спрямованість на вирішення власних про-
блем, вже існуючи інтереси та ін.). Потім, 
коли він вже зацікавлений цією діяльністю, за-
безпечується головне: підбір змісту діяльнос-
ті і організацію процесу її подальшого проті-
кання таким чином, щоб при цьому утворю-
вались передумови для переходу пізнавальних 
і професійних мотивів з рангу додаткових (в та-
кій позиції вони існують у переважній біль-
шості студентів) в ранг провідних. 

Так, для студентів молодших курсі, які ви-
вчають розвиток емоційної сфери молодших 
школярів в якості індивідуального завдання про-



понується дослідити рівень тривожності дити-
ни зазначеного віку за допомогою опитуваль-
ника та підготувати психологічні рекомендації 
для батьків, вчителів та самої дитини щодо 
зменшення негативного впливу надмірної три-
вога. Кожний отримує детальну інструкцію, кри-
терії оцінювання та термін виконання. Необ-
хідно відмітити зацікавленість, з якою першо-
курсники ставляться до запропонованого зав-
дання. Вони самостійно шукають піддослід-
них (іноді зовсім незнайомих), навіть, вико-
ристовують телефонне опитування, самостійно 
організують спілкування та діагностику. Не 
менш виважено вони ставляться до підготовки 
рекомендацій (часто демонструючи рівень знань 
вищий, ніж при викладенні теоретичних поло-
жень). Така форма роботи зацікавлює, навіть, 
неактивних у навчальному процесі студентів. 
З психологічної точки зору, діяльність може 
бути стійкою та інтенсивно протікати у разі, 
коли вона спрямована на отримання творчого 
(чи такого, що має творчу складову) результа-
ту. В даному випадку творчий результат — це от-
римані студентом досвід та знання в ході його 
самостійної діяльності як абсолютно нові, які не 
існували до нього у готовому вигляді (чи були 
невідомі йому). 

Відомо, що однією з важливих зовнішніх 
умов діяльності, що формується, є контроль за 
нею. Серед різних форм контролю за само-
стійною роботою студентів оптимальною вва-
жається рефлексивна [4]. Такий контроль 
здійснюється у формі обміну думками між сту-
дентом та викладачем у діалозі. Рефлексивний 
контроль фактично поєднує переваги контро-
лю за процесом й контролю за результатом, до-
лаючи їхню обмеженість. Студент розповідає 
про процес, хід своєї діяльності як готовий ре-
зультат, який стає головним його надбанням. 
Викладач має можливість разом зі студентом 
обміркувати його вдалі рішення чи помилки, 
наснажити па більш глибоке вивчення цієї 
теми чи пов'язаних з нею. Якщо таку форму 
контролю проводити систематично, то вона 
орієнтує студента на увагу на способах вико-
нання самостійної роботи і таким чином на-
вчає студента самоконтролю за власною діяль-
ністю. 

Наступним етапом у залучання студентів до 
дієвого оволодіння матеріалом є розробка 
психологічних рекомендацій для гіперактив-
них, агресивних та занадто сором'язливих ді-
тей. Це практичне заняття, коли група розпо-
діляється на малі підгрупи (не більше 4 осіб) 

і працює з однієї з категорій (ознаки, критерії, 
рекомендації дитині, батькам). Напрацюван-
ня активно обговорюються в малих групах, 
а потім презентуються аудиторії. Таким чином, 
окрім навчальної мети, ми опосередковано 
досягаємо й виховної. Працюючи в групах, об-
говорюючи поведінкові особливості інших 
людей, студенти, по-перше, навчаються толе-
рантності; по-друге, систематизують побуто-
ві спостереження у певні психологічні понят-
тя. Крім того, така форма навчання дозволяє 
висвітлювати міждисциплінарні зв 'язки з пе-
дагогікою, фізіологією ВНД та ін. 

В інших випадках входження студентів у са-
мостійну роботу можна здійснювати через 
зв'язок змісту предмета, що вивчається, з ін-
тересами студента, які він вже має. Так знайом-
ство з профорієнтаційною методикою Голанада 
виявилось ефективним за багатьма напрям-
ками: 

— як зізналися студенти, деякі з них спо-
чатку протестували себе, а вже потім піддос-
лідного, бо не всі абітурієнти взагалі стикали х 
профорієнтаційними заходами, особливо в 
сільських школах; 

— тут вже складніший рівень інтерпретації, 
відносно тесту дитячої тривожності, бо інтер-
претації підлягає вже сполучення факторів, й 
до рекомендацій треба підходити більш вива-
жено й відповідально, бо опитуваний — ре-
ально існуюча людина, з невпевненістю й 
роздумами, як і сам «консультант» рік тому; 

— такі завдання наближають студентів до 
практичного застосування та дотримання етич-
них норм, які вони вивчають теоретично; 

— крім того, студент вже працює з конкрет-
ним апробованим діагностичним інструмента-
рієм. 

Така форма роботи наближає предмет до 
студента, включає його в справжню психоло-
гічну діяльність, примушує його осмислю-
вати не лише певні методологічні положення, 
а й приміряти на себе ситуацію «консультант-
клієнт» 

Функцію вступу в самостійну роботу може 
виконувати і постановка конкретної проблеми, 
співвіднесеної з майбутньою спеціальністю 
студента. Так студентам, як майбутнім соці-
альним педагогам, пропонується скласти пси-
хологічну характеристику особи шкільного 
віку. Обов'язкова умова індивідуальної роботи: 
ця характеристика повинна бути складеною за 
результатами спостереження за людиною, яку 
студент обирає та спостерігає, а не за описами 
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підручника. Таке завдання переслідує декілька 
цілей: 

— уважне спостереження за дітьми шкіль-
ного віку, бо люди цієї категорії часто стають 
клієнтами соціального педагога; 

— прикладне застосування категорій і по-
нять психології, яку студенти опанували у по-
передньому семестрі; 

— отримання навичок професійного, а не 
побутового спостереження з систематизацією, 
узагальненням й обміркуванням матеріалу. 

Старанність та зацікавленість, з якою сту- -
денти ставляться до запропонованих завдань, 
свідчить про зростання пізнавально інтересу в 
процесі самостійної роботи. А залучання до неї 
студентів, які ігнорують різні форми аудиторних 
занять, сприяє пробудженню, хоча б частково, 
професійного інтересу. 

Організація самостійної роботи студентів не 
може відбуватися за залишковим принципом, 
коли викладач до самостійного опрацювання 
пропонує питання, які він не встиг розглянути 
на лекції. Такі настанови не виконують справ-
жньої мотивуючої функції і часто стають дек-
ларативними: викликають активність бідну за 
змістом та нестійку за силою. Але не секрет, що 
у зв'язку з обмеження аудиторних годин ви-
кладач мусить виносити певні теми на само-
стійне опрацювання. Але результати цієї робо-
ти обов'язково повинні бути розглянуті на на-
ступних лекціях, «включені» в активні знання, 
а не лише у екзаменаційні питання. Так нами до 
самостійної роботи пропанується тема з історії 
розвитку психологічної науки. Але знову ж 
таки, після того, як кожен студент в індивіду-
альному порядку через співбесіду з викладачем 
визначить свій рівень знань, необхідна уза-
гальнююча лекція, щоб надати можливість ви-
кладачу показати тенденції розвитку уявлень 
про психіку, довести логіку змін предмету пси-
хології та визначити її місце у сучасній системі 
наук про людину. 

Крім того, слід зауважити, що лекції вже 
давно перестали бути так званою пасивною мо-
деллю навчання; коли студент засвоює та від-
творює матеріал запропонований викладачем 
на лекції. Більш розповсюдженою стає модель, 
коли студент активно включається у діалог з 
викладачем і пропонує власні підходи до ви-
рішення тієї чи іншої проблеми, ситуації. Ак-
тивно використовуються презентації, підго-
товлені не лише викладачами, а й самими 
студентами. Так студентам пропонується ви-
класти окремі питання лекції. Зрозуміло, що 
до цієї форми залучаються найбільш підго-
товлені студенти. 

Такіин чином: 
— самостійна робота студентів — один з 

найскладніших моментів організації навчаль-
ного процесу у ВНЗ. У порівнянні з аудитор-
ними формами роботи студентів (лекціями, 
практичними та семінарськими заняттями) са-
мостійна робота найменше піддається зовніш-
ньому управлінню; 

— самостійна робота повинна бути спрямо-
ваною на розвиток пізнавальних та професій-
них мотивів студентів; 

— задля підвищення ефективності само-
стійної роботи студентів, вона має спиратися 
на мотиви, які вже існують у студентів (само-
ствердження, бажання спілкування, особис-
тісні проблеми, конкретні проблеми, пов'язані 
з майбутньою спеціальністю студента, існуючі 
інтереси та ін.); 

— оптимальною формою контролю само-
стійної роботи при вивчення психологічного 
блоку дисциплін є рефлексивний. Спілку-
вання повинно бути максимально діалогізова-
ним, бажано індивідуальним. 

Відомо, що самостійна робота студентів 
може бути по-справжньому організована тіль-
ки в процесі самостійної творчої роботи ви-
кладача. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто питашш, які стосуються особливостей організації самостійної ро-
боти студентів при вивченні психологічних дисциплін. 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей организации самостоятельной 
работы студентов при изучении психологических дисциплин. 

УДК 159.923.2:159.922.8 

ПСИХОЛОГІЧНІ Столярчук О. А. 

проблеми самооцінки м Ки,в 

в юнацькому віці 

Різноманітні події, що відбуваються в жит-
ті людини і піддаються її аналізу, викликають 
емоційне ставлення до них та самої себе, стають 
існовою для самооцінки. Навряд чи знайдеть-

.-СІ ГТ Ґ' ТЛ V ҐЛ пгнчтги ' і іуотаггчпі ГТ ГГГ/1 А ГТГЧНПХ г-чтгтп ГХТГЛ IT.HU і ч и ї ^ і и р і / і , л и а и 1 іи І у УІЧ.І и ш ь 

впливала на всі аспекти особистості, ніж само-
оцінка. Сфера її дії стосується інтелекту й емо-
ційної сфери особистості, її соціальної ролі та 
взаємин з оточуючими, оцінки досягнень і по-
будови перспектив розвитку. 

Процес формування самооцінки має до-
вготривалий характер, однак кожний віковий пе-
ріод вносить свою специфіку в динаміку та 
зміст самооцінювання особистості. Юнацький 
зік є важливим для активізації внутрішніх чин-
ників становлення самооцінки та її потужного 
зпливу на дорослішання молодих людей. За та-

ких умов проблема змісту та механізмів фор-
мування самооцінки юнаків набуває першочер-
гової значимості для практики вдосконалення 
процесів соціалізації особистості в цілому. 
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оцінки відбувався завдяки таким вченим, як 
Р. Берне, Л. І. Божович, А. В. Захарова, Я. Л. Ко-
ломийський, І. С. Кон, М. І. Лісіна, В. С. Мерлін, 
К. Роджерс, Л. Г. Подоляк, В. Ф. Сафін, Є. І. Са-
вонько, В. В. Столін, І. І. Чеснокова та інші. 
Однак, дані стосовно специфіки формування са-
мооцінки в юнацькому віці часто мають фраг-
ментарний та суперечливий характер, що зу-
мовлює необхідність їх перегляду та оновлен-
ня. Отже, метою статті є аналіз специфіки роз-
витку самооцінки в юнацькому віці, її змісту та 
механізмів формування. 
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