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8. АНАЛІТИКА

На сучасному етапі розвитку середньої освіти 
проблема активності пізнавальної діяльності набу-
ває особливо значущості у зв’язку з високими тем-
пами розвитку науки і техніки, зростанням потреби 
суспільства в освічених громадянах, здатних швидко 
орієнтуватися у нових умовах, а також мислити само-
стійно та вільно від стереотипів.

Відповідно до вимог часу, кожен випускник ЗНЗ 
повинен оволодіти системою знань з основ наук, мати 
сформований науковий світогляд, бути готовим до 
активної трудової та пізнавальної діяльності, вміти 
самостійно поповнювати знання тощо. Активізація 
самостійної пізнавальної діяльності може забезпечи-
ти не лише підвищення якості загальноосвітньої та  

професійної підготовки учнів, а й формування ак-
тивності та самостійності особистості, зокрема. Ви-
щезазначене визначає актуальність проблеми форму-
вання пізнавальної активності учнів за допомогою 
використання різних видів самостійних робіт.

Ця проблема не є новою в дидактиці і психоло-
гії. У психолого-педагогічній літературі висвітлено 
сутність поняття самостійної діяльності (А. Алексюк, 
Н. Дайрі, В. Єсипов, В. Козаков, П. Підкасистий, Р. Мі-
кельсон, Р. Срода). Так, К. Ушинський та П. Кантерєв 
вказували на значущість самостійної діяльності у роз-
витку учнів. Проблему визначення ознак самостійної 
роботи розглядають Є. Голант, Б. Єсипов, Г. Мур-
тазін, Р. Лемберг. Організаційно-педагогічні умови  
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самостійної пізнавальної діяльності учнів привер-
нули увагу Ю. Бабанського, П. Олійника, В. Рибаль-
ського, М. Ярмаченка. У працях Ю. Бабанського та 
М. Махмутова визначено необхідність проблемного 
навчання для розвитку самостійності учнів. Питання 
педагогічного керівництва самостійною роботою роз-
глядають В. Буряк, А. Новикова, Л. Жарова, В. Шата-
лов, Л. Задорожна, І. Лустенко та інші.

Аналіз психолого-педагогічної та фахової літера-
тури продемонстрував неоднозначність трактувань 
поняття «самостійна робота», з огляду на її місце та 
роль у структурі навчального процесу (рис. 1).

В «Українському педагогічному словнику» 
С. Гончаренко визначає, що «самостійна навчальна 
робота учнів – це різноманітні види індивідуальної та 
колективної діяльності учнів, що здійснюється ними 
на навчальних заняттях або вдома за завданнями вчи-
теля, під його керівництвом, але без його безпосеред-
ньої участі» [6].

Незважаючи на значну кількість публікацій з цієї 
проблеми, вказані дослідження не вичерпують аспек-
тів багатогранної проблеми активізації пізнавальної 
самостійної діяльності учнів. Практика переконує, що 
рівень сформованості самостійності учнів залишаєть-
ся низьким. Таким чином, актуальними є подальше 
вдосконалення змісту, форм, методів та засобів на-
вчання, що має бути спрямовано на реалізацію прин-
ципу самостійності у навчально-виховному процесі.

Самостійна діяльність повинна бути керованою,  
а процес її регулювання передбачає декілька склад-
ників: психологічне вимірювання; запровадження ре-
комендацій; повторне вимірювання стосовно дієвості 
цих рекомендацій. Для ліцею це важливо, тому що  
навчальне навантаження має бути більш ефективним.

У Дніпропетровському обласному медичному 
ліцеї-інтернаті «Дніпро» запроваджено поглиблене 
вивчення природничо-математичних дисциплін, а та-
кож оволодіння першою спеціальністю – «Молодша  

медична сестра з догляду за хворими». З метою якіс-
ної підготовки до ЗНО значну частину навчального 
матеріалу обдаровані ліцеїсти вивчають вдома само-
стійно. Тому адміністрація ліцею здійснює пошук 
ефективних форм найбільш рівномірного поділу на-
вантаження учнів. Щорічно ліцей отримує за резуль-
татами ЗНО з хімії та біології − перші місця в області, 
друге та третє місця – в Україні. За результатами ЗНО 
2015 р. шість результатів по 200 балів, з них по 400 ба-
лів отримали І. Власов (хімія, біологія) та Д. Шевчен-
ко (хімія, математика), а за ЗНО 2015 р. з української 
мови та літератури медичний ліцей посів перше місце 
в області і сьоме в Україні.

Підвищення ефективності будь-якої діяльності, 
зокрема, навчальної, пов’язано з оптимальною орга-
нізацією її у часі. Часова компетентність людини пе-
редбачає наявність певного комплексу знань, умінь 
та навичок, пов’язаних із відчуттям часових просто-
ру та лімітів спілкування, «почуття часу». Проблема 
часу надзвичайно важлива та багатоаспектна, оскіль-
ки жодна сфера життя та діяльності людини не існує 
поза часовим чинником, поза плануванням та струк-
туруванням життєвих цілей та планів, мотивів і дій, 
задач та операцій.

Продуктивне використання й орієнтація у часі, 
здатність по-своєму поділити його, коли настання 
подій невизначено та відсутня сувора часова детер-
мінація – це особливі особистісні часові здібнос-
ті, що забезпечують своєчасність, продуктивність, 
оптимальність суспільного та особистого життя лю- 
дини тощо.

Концепція особистісної організації часу, розроб-
лена К. Абульхановою-Славською та колективом 
молодих дослідників, застосовуючи суб’єктну пара-
дигму С. Рубінштейна, дозволила виділити на осно-
ві емпіричного матеріалу такі часові компоненти: 
сприйняття часу, переживання його, усвідомлення та 
планування, а також практичну організацію.
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Рис. 1. Сутність визначення поняття «самостійна діяльність»
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Одна з головних вимог часової компетентності 
учнів – раціональне та продуктивне використання нав- 
чального часу, вміння правильно розпоряджатися влас- 
ним вільним часом. Індивідуальні технології викорис-
тання часу (часовий менеджмент) побудовано на раціо-
нальних методах організації життєдіяльності та регуля-
ція часу життя відповідно до соціальних вимог [2].

Перед психологічною службою медичного ліцею 
«Дніпро» поставлено завдання дослідити часову ком-
петентність учнів. У зв’язку з цим, було проведено 
анонімне анкетування та хронометраж виконання 
ліцеїстами домашніх завдань. Було проведено опиту-
вання: чи займалися ліцеїсти у І-му блоці повно?

З’ясувалося, що в середньому учні ліцею оціню-
вали власні зусилля у 8,2 бали за 12-бальною систе-
мою. Що ж заважало їм навчатися краще? Серед при-
чин неуспішності навчання, на думку учнів, є: 

 – значний об’єм навчального матеріалу – 58 %; 
 – недостатнє володіння навичками обробки но-

вої інформації – 34 %;
 – несприятливі сімейні обставини – 10 %; 
 – підвищена шкільна тривожність – 28 %; 
 – недостатній рівень виконання домашньої са-

мостійної роботи – 20 %;
 – нестача часу на підготовку домашніх  

завдань – 65 %;
 – прогалини у раніше засвоєних знаннях – 3 %; 
 – лінощі – 3 %. 

Отже, занепокоєння викликає той факт, що поряд 
зі значним об’ємом навчального матеріалу ліцеїсти 
відзначають недостатнє володіння навичками роботи 
з новою інформацією, що призводить до нестачі часу 
на підготовку до домашніх завдань та втоми.

Було також проведено хронометраж виконання 
домашніх завдань серед учнів 9−11 класів за предме-
тами (див. рис. 2−4).

З наведених графіків видно, що більше часу учні 
приділяють профільним предметам – хімії та біології. 
З графіків завантаженості на виконання домашнього 
завдання на одного учня за днями тижня у класах діти 
найбільше часу приділяють виконанню домашнього 
завдання у суботу та неділю, що свідчить про пра-
вильний розподіл часу.

У процесі розвитку часової компетентності учнів 
особливе місце посідає стратегія планування та «ре-
зервування» часу. Планувати час необхідно відпо-
відно до важливості завдань, відхиляти маловажливі 
задачі. Ліцеїсти мають навчитися фіксувати терміни 
виконання завдань, перевіряти їх узгодження з точки 
зору необхідності. Щоденники обліку часу є необ-
хідними для розвитку часової компетентності учнів: 
вміння складати та користуватися ними. Участь лі-
цеїстів у хронометражі виконання домашніх завдань 
надало їм змогу об’єктивно переглянути процес  
організації та виконання самостійних домашніх  
завдань та поділити час більш ефективно.
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Під час складання планів на тиждень необхідно 
навчитися чітко слідувати певним принципам, вио-
кремлювати значущі часові віхи, планувати реальні 
терміни досягнення мети відповідно до навчального 
стилю та ритму працездатності: початок діяльності; 
ритми підйому та спаду працездатності; графік ден-
ної продуктивності – фази найвищої активності; ре-
гулювання пауз відпочинку – фази спаду активності; 
час об’єктивних перешкод; контроль результатів та 
часових затрат; резервування часу [2].

Такі робочі щоденники можна складати на основі 
власних спостережень індивідуального денного рит-
му, постійно контролюючи ефективність реалізації 
власних часових планів.

З метою оптимізації навчально-виховного проце-
су та застосування часового самоменеджменту учнів 
вчителям було запропоновано використовувати з про-
фільних навчальних предметів прийом ознайомлення 
з навчальним матеріалом. З теоретичною частиною 
навчального матеріалу ліцеїсти ознайомлюються са-
мостійно, а практичній частині приділяють більше 
уваги на навчальних заняттях. Як підтверджує досвід, 
така практика активної самостійної навчально-пізна-
вальної діяльності учнів має позитивний результат.

Отже, проведене дослідження хронометражу ви-
користання учнями часу на виконання самостійних до-
машніх завдань дозволило виявити переваги та напрями 
подальшого вдосконалення в організації навчально- 
виховного процесу в медичному ліцеї «Дніпро».
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Рис. 4. Хронометраж виконання домашніх завдань на тиждень та завантаженість одного учня за днями тижня в 11-х класах.

7:56

6:36

4:15 4:38

2:33
1:56 1:48 1:35

0:00:00

1:12:00

2:24:00

3:36:00

4:48:00

6:00:00

7:12:00

8:24:00

хімія біологія фізика укр.мова укр.літ-ра алгебра геометрія англ.мова

11-ті класи

5:23 5:35

4:48
4:26

2:26

5:05
5:26

0:00

1:12

2:24

3:36

4:48

6:00

понеділок вівторок середа четвер п'ятниця субота неділя

11-ті класи


