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 У разнастайнасці складнікаў рэформы нацыянальнай школы асобае 
месца займае феномен самастойнага авалодання навучэнцамі комплексам 
агульнаадукацыйных і прафесійных ведаў. Ён як зместава, так і 
арганізацыйна звязаны з рэалізацыяй на практыцы найбольш агульных і 
значных ідэй і падыходаў сучаснай дыдактыкі: асобаснага, дзейнага, 
сацыяльна накіраванага, цэласнага, аптымізацыйнага, тэхналагічнага, 
творчага і інавацыйнага. 
 У канчатковым выніку, менавіта на аснове глыбокага і ўсебаковага 
развіцця самастойных пачаткаў у навучанні і будзе забяспечвацца пераход ад 
“ведацэнтрычнай” арганізацыі навучальнага працэсу да гумастычнай 
асобаснацэнтраванай арыентацыі. Гэта пераканаўча пацвярджае вопыт 
дзейнасці такіх аўтарскіх школ, як школы самавызначэння А.М. Тубельскага, 
школа дыялогу культур У.С. Біблера, С.Ю. Курганава, “наасферная школа” 
А. Буроўскага, адаптыўная школа Я.А. Ямбурга і многіх іншых. 
 Аднак працэс навукова-тэарэтычнага і практыка-метадычнага асваення 
адукацыйнага поля ў кантэксце катэгорый “самастойнасць”, “творчасць”, 
“ініцыятыўнасць” ідзе вельмі складана, а часам і проста супярэчліва, са 
значнымі стратэгічнымі і тактычнымі пралікамі. 
 Паступова ў педагагічнай практыцы, асабліва ў вышэйшай школе, усё 
больш усталёўваецца думка, што самастойнасць звязана з работай студэнтаў 
без выкладчыка. Ён прымае толькі сімвалічны ўдзел у такім відзе вучэбнай 
дзейнасці, якая можа выражацца ў вызначэнні адукацыйных заданняў, 
тэхналогій іх выканання і кантрольнай функцыяй. 
 Яшчэ больш трывожным з’яўляецца той факт, што самастойная работа 
навучэнцаў разглядаецца, як адна з арганізацыйных форм вучэбна-
выхаваўчага працэсу з усімі ўласцівымі ў гэтым выпадку атрыбутамі 
(спецыяльныя заданні, час і ўмовы выканання, ацэнкі атрыманых 
адукацыйных вынікаў з уключэннем іх у экзаменацыйную адзнаку). Гэта 
прыводзіць не да павышэння эфектыўнасці навучання, а да ўскладнення 
вучэбнай працы навучэнцаў, іх міжвольнаму перагружванню. Адукацыйна-
выхаваўчы сэнс самастойнай работы ў вачах студэнтаў затуманьваецца, а то і 
ўвогуле страчваецца. Іх імкненне да ўдзелу ў самастойным здабыванні 
прафесійных ведаў з курса ў курс зніжаецца, ператвараецца ў “абавязалаўку” 
і, у канчатковым выніку, да 5 курса часта зусім знікае. 
 На нашу думку, навуковы падыход да разумення сутнасных складнікаў 
самастойнай работы студэнтаў, перш за ўсё, звязаны з галоўнай мэтай 
педагагічнай працы на сучасным этапе і вядучымі прынцыпамі яе рэалізацыі. 
Пры гэтым, на першым этапе вырашэння дадзенай задачы неабходна 
засяроджвацца на арганізацыйным баку вучэбнага працэсу, як сістэме 



ўзаемаадносін і ўзаемадзеянняў выкладчыка са студэнтамі падчас 
авалодання прафесійнымі ведамі, уменнямі і навыкамі, спосабах 
структуравання вучэбнага матэрыялу, а таксама навучальнай дзейнасці 
педагогаў і вучэбнай дзейнасці студэнтаў. Менавіта тут, як паказваюць нашы 
дадзеныя, павінен зараджацца педагагічны і матывацыйны складнік 
самастойнасці студэнта на шляху да будучай прафесіі, яго адукацыйнай і 
прафесійнай мабільнасці ў кантэксце агульнаеўрапейскага Балонскага 
працэсу. 
 Даследаванне па ўдасканальванню педагагічнай падрыхтоўкі 
студэнтаў, праведзенае намі ў 2001–2005 гадах у Беларускім дзяржаўным 
універсітэце, пераканаўча паказвае, што самастойная работа, як сацыяльна-
педагагічны феномен, павінна выступаць у сучасных умовах не столькі як 
педагагічная, колькі як метадычная сістэма падрыхтоўкі кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі, звязаная са зменай філасофскай парадыгмы адукацыі. 
 З пэўнай доляй умоўнасці, гэта змена можа быць прадстаўлена 
наступным чынам (1): 

Парадыгма 

Элементы 

Існуючая парадыгма Магчымае развіццё 

Галоўная задача 
чалавека 

Пазнанне існуючага свету Мэтанакіраванае змяненне свету 

Навуковая аснова 
дзейнасці 

Прыродазнаўчанавуковы 
метад 

Тэорыя пераўтваральнай практыкі 

Тыповая задача мае Толькі адно правільнае 
рашэнне 

Мноства дапушчальных рашэнняў 

Крытэрый ацэнкі 
рашэння 

Толькі адзін: “правільна / 
няправільна” 

Мноства крытэрыяў карыснасці, 
эфектыўнасці і бясшкоднасці  

Роля этыкі і маралі Ім няма месца, у іх няма 
патрэбы 

Неабходны для выбару рашэння 

Галоўная задача 
адукацыі 

Даць веды аб існуючым 
свеце і яго законах 

Аснасціць метадалогіяй творчага 
пераўтварэння свету 

Магчымасць 
духоўнага 
фарміравання асобы 

Толькі асобна, праз 
гуманітарную адукацыю 

Цалкам магчыма і пажадана ў 
працэсе дзейнасці, навучання 

 Падобнае перанясенне сэнсавай задачы існавання чалавека з пазнання 
існуючага свету на яго мэтанакіраванае пераўтварэнне, рэалізацыю 
прыроднай сутнасці чалавека – ствараць, прынцыпова па-іншаму ставіць 
праблему адукацыйнай падрыхтоўкі моладзі: яе мэты, сутнасці і 
арганізацыйна-метадычных прынцыпаў. 
 У законе Рэспублікі Беларусь “Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь” 
указваецца, што вышэйшая адукацыя прызвана забяспечыць найбольш 
поўнае развіццё здольнасцей і інтэлектуальна-творчага патэнцыялу асобы, 
магчымасць яе актыўнага, свабоднага і канструктыўнага ўдзелу ў развіцці 
грамадства з мэтай задавальнення патрэб грамадства і дзяржавы ў 
спецыялістах высокай кваліфікацыі. Гарантуецца рэалізацыя падобнай 



мэтавай устаноўкі свабодай педагагічнай і навуковай дзейнасці, выбару 
формаў і метадаў навучання, пры гэтым улічваюцца як інтарэсы асобы, так і 
патрэбы грамадства (2). 
 Размова ідзе аб тым, што праблемнае поле вучэбна-даследчага і 
выхаваўчага працэсаў у вышэйшых навучальных установах у сучасных умовах 
набывае новыя якасныя характарыстыкі не толькі ў зместавым, але і 
арганізацыйна-метадычным сэнсах. І тут асаблівае значэнне набываюць 
суадносіны дзейнасці студэнта і выкладчыка, бо самастойная работа па 
набыццю прафесійных ведаў, уменняў і навыкаў паступова становіцца не 
раздзелам вучэбнай працы студэнта, а яго вядучым прынцыпам, 
своеасаблівым зыходным палажэннем, якое ляжыць у аснове навучання 
прафесіі і вызначае ўсе яго бакі: змест, метады, формы арганізацыі. 
 Метадалагічная аснова палажэння аб самастойнай рабоце студэнтаў у 
сучасных умовах у якасці дыдактычнага прынцыпу, базіруецца на сукупнасці 
поглядаў: Л.С. Выгоцкага аб характары ўзаемадзеяння навучання і развіцця 
(3), К.Д. Ушынскага аб праблемах педагагічнай антрапалогіі (4), 
Б.С. Гершунскага аб філасофіі адукацыі ХХІ стагоддзя (5), А.І. Субетта аб 
сутнасці і якасці сучаснай бесперапыннай адукацыі (6), В.У. Давыдава і 
Д.Б. Эльконіна аб сутнасці зместавага абагульнення ў навучанні (7), 
І.Я. Лернера і М.М. Скаткіна аб сістэме развіццёвых метадаў у навучанні (8). 
 У кантэксце навуковых поглядаў вядучых педагогаў-даследчыкаў, а 
таксама сучаснай педагагічнай тэорыі і практыкі псіхолага-педагагічныя 
механізмы рэалізацыі ідэі самастойнай работы, як прынцыпа вучэбнай працы 
студэнта, звязаны: 
 Па-першае, з самаарганізацыяй навучэнца (аперацыйна-дзейнасны 
кампанент). К.Д. Ушынскі падкрэсліваў, што “трэба заўсёды даваць дзіцяці 
магчымасць дзейнасці, адпаведнай яго сілам, і дапамагаць яму толькі там, 
дзе ў яго не хапае сіл, паступова аслабляючы гэту дапамогу з узростам 
дзіцяці”. І адзінай трывалай асновай усякага плённага навучання з’яўляецца 
самастойная работа навучэнца (4, 509). 
 Падобная думка сцвярджалася вядомымі рускімі педагогамі 
П.Ф. Капцеравым, П.П. Блонскім, С.Л. Рубінштэйнам і многімі іншымі. На гэтай 
аснове рацыянальную самаарганізацыю дзейнасці навучэнца ў вучэбнай 
працы можна прадставіць у выглядзе наступнай схемы (9, 206): 
 
 
 Бяспрэчна, што прыведзеная па Канопкіну А.А. структура 
самаарганізацыі навучэнца ў вучэбнай працы не можа лічыцца адзінай, 
вычарпальнай. Аднак яна пераканаўча паказвае, што сам па сабе працэс 
самаарганізацыі ў самастойным авалоданні прафесійнымі ведамі з’яўляецца 
не толькі дзеючым фактарам, але і аб’ектыўнай заканамернасцю ў 
арганізацыі вучэбнай працы суб’екта. 



 Па-другое, з самадзейнасцю навучэнца (матывацыйна-патрэбнасны 
кампанент). Гэты педагагічны механізм развіцця самастойнасці навучэнца 
непасрэдна звязаны з рэалізацыяй новай педагагічнай парадыгмы – 
гуманізацыі і дэмакратызацыі адукацыі ў сучасных умовах. 
 Агульнавядома, што інтэлектуальная рэканструкцыя традыцыйнага 
адукацыйнага працэсу немагчыма без глыбокага і ўсебаковага ўзбагачэння 
яго сутнасці ідэямі дыялогу, супрацоўніцтва, сумеснага дзеяння. У гэтым 
сэнсе пераарыентацыя педагогікі і практыкі на гуманістычную і 
дэмакратычную сутнасць аб’ектыўна вядзе да адраджэння ўяўлення пра 
чалавека як асобу самадастатковую, самадзейную ва ўсіх сферах пазнання і 
пераўтварэння навакольнай рэчаіснасці. 
 Падобнае разуменне ролі і месца самастойных пачаткаў у сістэме 
самастойнай работы навучэнцаў ва ўмовах гуманізацыі і дэмакратызацыі 
вучэбнай дзейнасці цалкам адпавядае навуковым поглядам І.П. Паўлава на 
чалавека як самаарганізавальную сістэму. Ён, у прыватнасці, пісаў: “Наша 
сістэма (чалавека) у вышэйшай ступені самарэгулявальная, самападтрымная, 
самааднаўляльная, саманакіроўвальная і нават самаўдасканальвальная” (10, 
188). 
 Самастойная работа як прынцып вучэбнай працы з гэтага пункту 
гледжання набывае прыкметы ўсеагульнасці і ўсеахопнасці ў кантэксце 
схемы філасофскай парадыгмы адукацыі ў сучасных умовах. 
 Па-трэцяе, з развіццём асобы студэнта ў працэсе арганізацыі і 
выканання вучэбнай дзейнасці (кампанент адэкватнасці працэсаў). Мы 
зыходзім з таго, што самастойная работа студэнтаў з’ява дыскрэтная. Пры 
гэтым дыскрэтнасць праяўляецца як у арганізацыйна-зместавым складніку, 
так і ў інтэлектуальна-духоўным росце асобы студэнта. Пры гэтым у сваёй 
сукупнасці яны выступаюць у якасці магутнага фактара павышэння 
эфектыўнасці вучэбнай работы сродкамі самастойных форм дзейнасці 
студэнтаў у авалоданні прафесійнымі ведамі, уменнямі і навыкамі, 
фарміравання асобасных якасцей высокакваліфікаваных спецыялістаў 
універсітэцкага профілю. 
 Механізм адэкватнасці ў прафесійным росце маладога спецыяліста на 
аснове самастойнасці навучэнца забяспечваецца: 
- улікам тыпалагічных (узроставых) і індывідуальных асаблівасцей студэнтаў 
за ўвесь перыяд іх навучання з 1 па 5-ы курс; 
- аб’ектыўнымі, псіхолага-педагагічна абгрунтаванымі суадносінамі паміж 
вучэбнай цяжкасцю і асобаснай магчымасцю студэнта ў здабыванні ведаў у 
працэсе самастойнай работы; 
- правядзеннем вучэбна-выхаваўчай работы са студэнтамі “ў зоне бліжэйшага 
развіцця” (па Л.С. Выгоцкім); 
- накіраванасцю вучэбна-выхаваўчага працэса, асабліва ў сферы самастойных 
адукацыйных дзеянняў ці матываваных намераў, на фарміраванне 



сацыяльна-прафесійнай сталасці студэнцкай моладзі, яе высокіх маральна-
валявых якасцей. 
 Па-чацвёртае, з набываннем навуковых ведаў у складзе калектыву, 
аптымальна арганізаванай вучэбнай групы, патоку, курсе. З пункту гледжання 
педагогікі і псіхалогіі, менавіта ў гэтым выпадку актуалізуюцца і паступова 
развіваюцца такія інтэлектуальныя сродкі актывізацыі самастойнай работы як 
вучэбная дыскусія, пазнаваўча-пошукавая гульня, вучэбнае сістэматычнае 
даследаванне, пошукавая мадэль навучання, інтэлектуальныя спаборніцтвы, 
стэндавае прадстаўленне вынікаў калектыўнага і індывідуальна-групавога 
здабывання навуковых ведаў. У сістэме аб’ектыўна ўзнікаючых у гэтым 
выпадку асобасных адносін зараджаюцца канструктыўныя супярэчнасці, якія 
пры разумнай педагагічнай падтрымцы могуць выступіць у якасці магутнай 
рухаючай сілы самастойнага набывання і ўзбагачэння навуковых ведаў, у тым 
ліку за межамі вучэбнай аўдыторыі, класа, лабараторыі. 
 Псіхолага-педагагічную аснову развіцця асобы ў групе, узрастанне яе 
магчымасцей і перадумоў самастойнай вучэбнай працы ў сістэме 
прафесійнага станаўлення маладога спецыяліста можна наглядна 
прадставіць у выглядзе наступнай схемы (11, 23): 
 
 
 Словам, сутнасць заканамернага пераходу індывіда ад адной фазы 
свайго станаўлення ў дадзенай групе як асобы да другой, пераканаўча 
раскрываецца ў палажэнні А.У. Пятроўскага аб тым, што “ўзаемная 
трансфармацыя асобы і групы заўсёды так ці інакш адбываецца, калі 
супярэчнасць паміж індывідам і групай аказваецца не ліквідаванай, узнікае 
дэзінтэграцыя, вынікам якой з’яўляецца ці выцясненне асобы з дадзенай 
супольнасці, ці яе фактычная ізаляцыя ў ёй, што вядзе да замацавання 
характарыстыкі эгацэнтрычнай індывідуалізацыі, ці яе зварот на яшчэ больш 
раннюю стадыю развіцця, што ў добрым калектыве суправаджаецца 
прыняццем адпаведных выхаваўчых мер, якія забяспечваюць эфектыўную 
адаптацыю маладога чалавека, што, відавочна, не была раней паспяхова 
ажыццёўлена і завершана” (11, 23). 
 Такі складаны псіхолага-педагагічны механізм узаемадзеяння 
знаходжання студэнта ў калектыве і якасці яго самастойнай вучэбнай работы 
на практыцы выступаюць у выглядзе аднаго з найбольш надзейных сродкаў 
павышэння эфектыўнасці аб’ектна-суб’ектных адносін у прафесійным 
станаўленні маладога спецыяліста. 
 Па-пятае, з высокай адказнасцю навучэнца ў выкананні сваіх 
самастойных вучэбных дзеянняў. Зразумела, адказнасць у нашым уяўленні 
выступае ў якасці адной з найважнейшых уласцівасцей асобы маладога 
чалавека. Аднак педагагічны сэнс адказнасці ў кантэксце актывізацыі 
самастойнай работы ў вучэбнай працы, перш за ўсё, звязаны з 



арганізацыйна-зместавым складнікам гэтай катэгорыі. На нашу думку, у 
гэтым выпадку яе асноўнымі кампанентамі з’яўляюцца: 
-глыбокае і ўсебаковае ўяўленне кожным студэнтам сваіх абавязкаў у 
вучэбнай працы, асабліва ў сферы самастойных заняткаў; 
- сублімацыя патрэбнасці і матыву ва ўзнёслае імкненне прыняць і 
выканаць гэтыя абавязкі, станоўчае перажыванне асобай свайго стаўлення да 
іх; 
- якаснае выкананне прынятых абавязкаў, выяўленне іх у канкрэтных 
вучэбных дзеяннях і самастойных намаганнях у дасягненні адукацыйных 
поспехаў. 
 Кожны з гэтых кампанентаў, безумоўна, мае сваю псіхолага-
педагагічную самакаштоўнасць і, з пэўнай доляй умоўнасці, можа 
разглядацца з суб’ектыўных пазіцый самастойнай вучэбнай дзейнасці 
студэнта. Аднак у кантэксце павышэння эфектыўнасці адказнасці ў 
самастойных вучэбных занятках, як паказваюць нашы даследаванні, гэты 
кампанент павінен мець наступны сукупны прадукт педагагічных дзеянняў 
выкладчыка і студэнта: 
- магчымасць дэманстраваць вынікі засваення прафесійных ведаў не толькі 
выкладчыку, але і ўсім студэнтам вучэбнай групы, курса, універсітэта ў самых 
разнастайных формах; 
- авалоданне ведамі, уменнямі і навыкамі ацэнкі і самаацэнкі вынікаў сваіх 
вучэбных заняткаў, іх крытэрыяў і ўмоў; 
- суаднясенне вынікаў уласнага самакантролю і ацэнкі выкладчыка, 
таварышаў па групе, галоснасць уліку самастойнай работы; 
- стварэнне ў студэнцкіх калектывах своеасаблівых педагагічных традыцый і 
рытуалаў самастойнай работы. 
 Зразумела, што навуковая абгрунтаванасць і карэктнасць пастаноўкі 
праблемы аб самастойнай рабоце студэнтаў як псіхолага-педагагічным 
прынцыпе авалодання ведамі, уменнямі і навыкамі прафесійнай працы 
спецыяліста вышэйшай кваліфікацыі ў сучасных умовах, педагагічных 
механізмах яе рэалізацыі забяспечваюцца, перш за ўсё, своеасаблівай 
пераарыентацыяй уяўленняў аб сістэмнасці зместу вышэйшай адукацыі, яго 
прынцыпах, формах і метадах. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што зместавы 
акцэнт у катэгорыі “пераарыентацыя” не азначае канцэптуальны перагляд ці 
змяненне, а толькі пэўную карэляцыю ў тэорыі і практыцы прафесійнага 
навучання студэнтаў, яго навукова-метадычным апараце. 
 Тэарэтычны аналіз сучасных адукацыйных працэсаў у кантэксце 
ўзрастання іх ролі і значэння ў падрыхтоўцы інтэлектуальнага патэнцыялу 
нацыі дазваляе зрабіць выснову аб тым, што ў сутнасных характарыстыках і 
дэфініцыях самой катэгорыі навучання неабходны актуалізацыйны 
дыдактычны акцэнт на развіццё ў студэнтаў рэгуляторна-асобасных якасцей, 
такіх, як: 



 - самастойнасць; ініцыятыўнасць; гібкасць; здольнасць самарэгуляцыі 
вучэбнай дзейнасці, у тым ліку самастойнае планаванне вучэбнай 
падрыхтоўкі, умоў навучання, кантрольна-карэкцыйных мер. 
 Глыбокая і ўсебаковая ўзаемасувязь падобнага вызначэння паняцця 
“сутнасці навучання студэнтаў” у кантэксце развіцця іх самастойых пачаткаў з 
відамі і тыпамі навучання, а таксама магчымымі метадамі вучэбнай працы, як 
выкладчыкаў, так і студэнтаў, бяспрэчна, індывідуальныя і варыятыўныя. 
Аднак, як паказваюць нашы даследаванні, праведзеныя ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце, ў якасці вызначальных тут часцей за ўсё 
(практычна ў 70–75 % выпадкаў) выступаюць характар вучэбнага матэрыялу і 
вучэбна-метадычная інфраструктура адукацыйнага працэсу. Падобную 
залежнасць можна выявіць у выглядзе апрабаванай і іншымі аўтарамі, у 
іншых навучальных установах наступнай табліцы (15, 91 – з дапаўненнем і 
карэкціроўкай аўтара). 
 

Характар вучэбнага 
матэрыялу 

Магчымыя тыпы 
(сістэмы навучання) 

Магчымыя метады 

Цэласны апісальна-
факталагічны 

Паведамляльна-
ілюстрацыйны, 
сугестапедычны 

Праблемныя выказванні, аналітычныя, 
сінтэтычныя, дэдуктыўныя, работы па 

навучальных праграмах. 

Цэласны логіка-
доказны 

Праблемна-пошукавы, 
паведамляльна-
ілюстрацыйны 

Развіццё тэхнічных функцый, творчых 
здольнасцей і асобасных якасцей; 

стварэнне крэатыўнага поля; перавод 
гульнёвай дзейнасці (дзелавой гульні) 

на творчы ўзровень; выказванне-
разважанне. 

Цэласны вобразна-
эмацыянальны 

Праблемна-пошукавы, 
рэлаксапедычны 

Эмацыянальнага стымулявання, 
развіццё пазнаваўчай цікавасці, 

стварэнне сітуацый творчага пошуку, 
стымуляванне займальным зместам. 

Дыскрэтны апісальна-
факталагічны 

Алгарытмічна-
праграмаваны, 

паведамляльна-
ілюстрацыйны 

Дыдактычнага заглыблення, дыскусіі, 
інфармацыйны расказ, кіраванне, 

работа з праграмай. 

Дыскрэтны логіка-
доказны 

Праблемна-пошукавы, 
алгарытмічна-
праграмаваны, 

паведамляльна-
ілюстрацыйны 

Сітуацыйны, навучальны кантроль, 
праблемнае выказванне, часткова-

пошукавы, даследчы. 

 

 Вышэйпрыведзеныя дадзеныя можна разглядаць як завяршальнае 
звяно некаторых нашых уяўленняў аб асновах педагогікі самастойнай работы 
ў дэфініцыях, указаннях, апісаннях. 
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