
Цимбаліста Т.С. 

Пізнавальна самостійність студентів як предмет психолого-педагогічних 

досліджень 

 

Пізнавальна самостійність, яка завжди спрямована на засвоєння нових 

знань раціональними засобами, передбачає готовність до пошукової роботи 

без сторонньої допомоги. 

Аналіз наведених досліджень свідчить, що пізнавальна самостійність 

вивчалася у процесі вивчення учбової діяльності (О.Я. Савченко, 

О.В. Скрипченко, М.М. Солдатенко, М.В. Паюл, Н.В. Кузьміна), вивчення 

ролі особистості (В.М. Володько, І.С. Дмитрик, Т.І Шамова), у процесі 

констатувального експерименту (С.А. Улятовська, Н.О Половникова, 

С.Г Заскалєта), формувального експерименту (В.О. Тюріна, М.В. Кухарєв, 

І.П. Підкасистий). 

На наш погляд, одним із типових є підхід, відповідно до якого 

пізнавальна самостійність у професійній діяльності розглядалася у рамках 

активності і самостійності мислення (А.В. Римар, Є.І. Рогов, Л.Л. Ройко, 

М.М. Солдатенко, М.В. Паюл, С.Д. Максименко, О.В. Скрипченко). В такому 

випадку автори звертали особливу увагу на логічне мислення у професійній 

діяльності, підготовці до професійної діяльності в системі навчання та 

навчальної діяльності як такій (О.Я. Савченко, С.А. Улятовська, 

І.П. Підкасистий, В.М. Володько, Н.Г. Ничкало, І.А. Зязюн, 

С.У. Гончаренко). 

Визначаючи пізнавальну самостійність в учбовій діяльності, 

О.Я. Савченко [1, с. 252] трактує її як якість особистості, розкриває 

взаємозв’язок її з різними аспектами навчального процесу. У навчанні, на 

думку О.Я. Савченко, ця якість проявляється різнопланово. У процесі 

формування всебічно розвиненої особистості вона проявляється − як мета 

навчання, у процесі засвоєння знань, умінь і навичок − як засіб підвищення 

усвідомленості і дієвості засвоюваного матеріалу. Автор вважає, що загальна 



готовність до пошукової діяльності в рамках навчального процесу − це 

інтегративний стан особистості, який включає такі окремі підструктури як 

мотиваційну, змістову та організаційно-процесуальну, які функціонують як 

цілісна складна система. 

Пізнавальна самостійність ґрунтується на творчому началі, 

опосередкована готовністю до пошукової роботи, при цьому не завжди 

включає в себе елементи дослідження на вищому рівні узагальнень 

(І.П. Підкасистий, О.Я. Савченко, Т.І. Шамова, Г.С. Заскалєта). 

Отже, пізнавальна самостійність − це певний рівень пізнавальної 

діяльності. Самостійність же розумова передбачає не лише не тільки 

можливість самостійного пізнання, але і елементи оціночного характеру, 

елементи варіювання відомого у поєднанні з невідомим, елементи переносу 

понять у різних змінних умова (Л.Г Лазарєва, С.В. Кикить, В.М. Хрипун).  

Представлений матеріал дає можливість говорити про існування у 

педагогіці досить різноманітних підходів у вивченні і розумінні пізнавальної 

самостійності.  

На нашу думку, різноманітність висновків і підходів є виправданим і 

обґрунтованим явищем. Але воно вимагає, відповідно, і варіанту уточнення 

змісту понять відповідно завданням і меті нашого дослідження, тобто 

пізнавальної самостійності студентів педагогічних факультетів, які 

характеризуються юнацьким віком і підготовкою до професійної діяльності у 

рамках професійної освіти. 

При такому ґрунтовному підході до піднятих питань щодо пізнавальної 

самостійності, на жаль, не вивчався аспект пізнавальної самостійності 

студентів факультету початкової освіти в трактовці підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. Саме тому даний аспект потребує, на нашу думку, 

спеціально організованого дослідження. Разом з тим, підготовка до 

професійної діяльності вчителя викликала значну і постійну увагу 

мислителів, філософів, педагогів. 
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