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Анотація. В даній статті аналізується вплив шкільної 
загальноосвітньої підготовки на якість учбової праці студента у 
вузі, а також розглядаються чинники, що об’єктивно впливають 
на студентів під час їхнього навчання у вузі. Можливості і ба-
жання молоді вчитися у вузі залежить від професійних інтересів 
і відношення до вибраної професії. Сьогодні на педагогічні фа-
культети університетів нерідко поступають хлопці і дівчата ча-
сом слабо орієнтовані в області вибраної спеціальності. Керую-
чись під час вступу до вузу переважно соціальними мотивами, 
маючи поверхневі знання про майбутню трудову діяльність, сту-
денти, як правило, ще не мають глибоко усвідомлений інтерес 
до неї. 
Ключові слова: загальноосвітня підготовка, якість навчання, 
студент.
Аннотация. Ажиппо А.Ю Влияние общеобразовательной 
подготовки на характер учебного труда в вузе. В данной ста-
тье анализируется влияние школьной общеобразовательной под-
готовки на качество учебного труда студента в вузе, а также рас-
сматриваются факторы, которые объективно влияют на студентов 
во время их обучения в вузе. Возможности и желание молодежи 
учиться в вузе зависит от профессиональных интересов и от-
ношения к выбранной профессии. Сегодня на педагогические 
факультеты университетов нередко поступают ребята и девушки 
временами слабо ориентированные в области выбранной специ-
альности. Руководствуясь во время вступления в вуз преимуще-
ственно социальными мотивами, имея поверхностные знания о 
будущей трудовой деятельности, студенты, как правило, еще не 
имеют глубоко осознанный интерес к ней. 
Ключевые слова: общеобразовательная подготовка, качество 
обучения, студент.
Annotation. Aghyppo A.U. Infl uence of general educational prep-
aration on character of educational work in high school. Infl uence 
of school general educational preparation on quality of educational 
work of the student in high school is analyzed. Factors which objec-
tively infl uence students during their training in high school are exam-
ined. Opportunities and the desire of youth to study in high school 
depends on professional interests and the attitude to the chosen trade. 
Today on pedagogical faculties of universities the youth poorly fo-
cused acts in the fi eld of the chosen speciality. In an effective date 
in high school they are guided by social motives. They have a super-
fi cial knowledge about the future labour activity. Students have no 
deeply realized interest to it.
Key words: general preparation, quality of teaching, student.

Вступ.
Рівень довузівської загальноосвітньої під-

готовки багато в чому позначається на якості під-
готовки майбутнього вчителя. Але в той же час, ми 
часто зустрічаємося з такими фактами, коли, ви-
сокий рівень загальноосвітньої підготовки не дає 
переваги частині студентів в оволодінні професій-
ними знаннями, уміннями і навичками. І, навпаки, 
коли невисокий рівень загальноосвітньої підготов-
ки, в поєднанні з наполегливою учбовою працею, 
дозволяє студентам успішно навчатися у вузі і готу-
ватися до професійної діяльності.

Подібні суперечності вузівської діяльності 
походять від дії різних факторів, але головним з 
них, на наш погляд, є сформована в шкільні роки 
готовність до наполегливої систематичної учбової 
праці. Психологами, що займаються, проблемами 
учбової діяльності, наголошується, що успішність 
навчання, як і продуктивність будь-якої іншої розу-
мової діяльності, залежить в першу чергу від рівня 
© Ажиппо О.Ю., 2009

інтелектуального розвитку людини, хоча значний 
вплив на неї можуть зробити такі особливості осо-
бистості, як спрямованість інтересів, рівень дома-
гань і ін. Чималу роль в успішності оволодіння зна-
ннями грає і працьовитість [1, с.112].

Дослідження виконано згідно напрямків прак-
тичної діяльності факультету фізичної культури Хар-
ківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Враховуючи вищевикладене, метою нашого 

дослідження було: по-перше, вивчити шкільні уста-
новки, стереотипи, відношення до учбової праці у 
студентів і, по-друге, проаналізувати в якому ступе-
ні рівень загальноосвітньої підготовки впливає на 
якість учбової праці у вузі.

Методи дослідження: аналіз педагогічної, со-
ціологічної  літератури, спостереження, аналіз доку-
ментів, різні види анкетування та опитування.

Результати дослідження їх обговорення.
Аналіз одержаних даних дозволяє зробити 

висновок про те, що більшість опитаних студентів 
в шкільні роки знаходилася в класних колективах, в 
яких панувала атмосфера далека за своєю суттю від 
“культу навчання”. Так, на питання анкети: “Як Ви 
вважаєте, чи добросовісно відносилася більшість 
членів вашого класу до учбової праці?” - одержа-
ні наступні відповіді: 19,6% опитаних відповіда-
ють: “більшість членів класу сумлінно відносилася 
до учбової праці”; 46,5% вважають, що таких було 
зразково половина класу; 33,9% указують, що лише 
незначна частина учнів сумлінно відносилося до 
навчання. Подібний стан речей відображається і на 
взаємній вимогливості школярів один до одного. 
Обстановка, коли лише вчитель і батьки вимагають 
високої якості навчання, не сприяє формуванню 
позитивної громадської думки класу з цього пи-
тання. Більшість студентів по відношенню до по-
рушників дисципліни і ледарів займала в шкільні 
роки нейтральну позицію. На питання анкети: “Як 
Ви, коли навчались в школі, відносилися до одно-
класника, який несумлінно відносився до учбової 
праці, спізнювався, пропускав заняття?” - одержа-
ні наступні відповіді: не засуджував, вважав, що 
це може трапитися і зі мною - 15,4%; не обертав 
уваги - 15,6%; хоча в душі і засуджував, але нічо-
го такому однокласнику не говорив - 22,3%; вика-
зував свою незадоволеність, намагався переконати 
його змінити своє відношення до навчання - 13,6%; 
брав участь в колективному обговоренні таких од-
нокласників - 17,8%; намагався надати йому допо-
могу 15,3%. Подібний стан речей спостерігається 
і у вузі. Як правило, в шкільні роки закладається 
фундамент успішної діяльності студента у вузі. 
Самооцінка деяких вихідних даних, які напряму 
впливають на неї, виглядає таким чином (табл. 1.). 
З певною часткою умовності, можна зробити ви-
сновок, що формування таких особових якостей 
важливих для майбутнього вчителя, як “інтерес до 
учбової роботи” і “готовність до самоосвіти”, від-
бувається на недостатньо високому рівні. І, якщо в 
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шкільні роки недостатньо розвинений інтерес учнів 
до учбової роботи дозволяє (за рахунок організації 
роботи школярів в класі і систематичного контролю 
вчителя за їх діяльністю) частині з них добиватися 
непоганих учбових показників, то у вузі вони різко 
знижуються. “Школу я закінчив непогано, - пише 
студент першого курсу, - в кишені лежав “відмін-
ний атестат”. І ось вчорашній школяр перетворився 
на людину дорослу і відповідального студента. Але, 
як це ні сумно, нова сходинка на життєвому шляху 
нічого мені не додала. Виявилося, що працювати 
самостійно, без контролю, я не навчився. Інтерес до 
навчання пропав начисто” [3, с.32].

Сумним фактором є і те, що школа не сфор-
мувала у основної маси студентів готовності до са-
моосвіти, яку вчитель повинен підтримувати і ви-
ховувати в собі все життя. Адже сьогоднішній час 
характеризується небувалим зростанням наукової 
інформації, генералізацією ідей і знань, посиленням 
інтеграції і одночасно диференціації наук. Швидке 
старіння і оновлення наукових знань, техніка і тех-
нології ставить задачу формування у вчителя умінь 
постійно поповнювати і обновляти знання, підви-
щувати свою професійну кваліфікацію.

Такі якості, як дисциплінованість, самостій-
ність і відповідальність, середньорозвинуті у до-
статньо великої групи студентів, дуже активно ви-
являються на відношенні студентів до учбової праці 
у вузі. Так, наприклад, були вивчені деякі проблеми 
динаміки учбово-виховного процесу на трьох пер-
ших курсах. Виявилося, що лінь як головна причи-
на слабкого навчання назвали 24% першокурсників-
трієчники; 30% - студентів II курсу; близько 50% 
- студентів ІІІ курсу [2, с.25]. Коли самі студенти 
наголошують на ліні, як основний фактор слабко-
го навчання, дане явище обернено пропорційно до 
активної позиції. І, хоча це характерно не для біль-
шості студентів, воно не може не привернути уваги 
і актуалізувати проблему виховання свідомого і ак-
тивного відношення школярів і студентів до учбо-
вої праці.

Приведені вище дані дозволяють зробити ви-
сновок про те, що у більшості студентів в шкільні 
роки формувалася не свідома дисципліна учбової 

праці, а дисципліна примушення, заснована на що-
денному і постійному контролі батьків і вчителів. 
Вузівські ж методи навчання припускають наяв-
ність навиків учбової праці в умовах самоконтролю 
і самодисципліни. І, як показує практика, висока 
якість довузівської загальноосвітньої підготовки не 
є гарантією наявності цих навиків. Так, на питан-
ня анкети: “Який характер Вашої учбової праці у 
вузі?” були одержані наступні відповіді (табл. 2).

Як видно з таблиці, свідоме, добросовісне 
відношення до учбової праці з елементами ініціа-
тиви і самостійності проявляють 27,2% колишніх 
відмінників, 7,0% вчилися на “добре” і “відмінно”, 
3,2% - на “задовільно” і “добре” і 5,2% - в основно-
му на “задовільно”. І, що показове, таке відношен-
ня до навчання дозволяє 3,8% студентів із слабкою 
загальноосвітньою підготовкою відмінно вчитися у 
вузі, і, навпаки, безвідповідальне відношення різко 
знижує показники у студентів, що вчилися в школі 
на “добре” і “відмінно”.

Подібні дані були одержані і в інших дослі-
дженнях, наприклад. московські соціологи зістави-
ли середній бал по атестату у випускників школи і 
їх успішність на першому курсі у ряді вузів країни. 
В результаті з'ясувалося, що у 70% студентів, серед-
ній бал який по атестату рівний “відмінно”, вчаться 
у вузі на “добре” і “задовільно”, 25% - на “відмін-
но” і “добре”, а 5% - в основному на “задовільно” 
[5, с.113].

Аналіз одержаних даних дозволяє говорити 
про те, що вузівська система навчання не сприяє 
формуванню готовності до творчості, ініціативно-
го підходу студентів до оволодіння професійними 
знаннями. Зразково половина студентів, незалежно 
від якості їх шкільної праці, без особливої напруги 
займаються у вузі. А частина з них проявляє повну 
безвідповідальність і низьку свідомість, що свід-
чить про недоліки, як в організації учбового про-
цесу, так і в контролі за кінцевим результатом у ви-
хованні студентів.

Загальноосвітня підготовка впливає не тіль-
ки на характер учбової праці студентів у вузі, але 
і на дотримання ними правил внутрішнього розпо-
рядку і активність на заняттях. Так, студенти з ви-

Таблиця 1.
Самооцінка рівня сформованості особистісних якостей в шкільні роки

(в % до числа опитаних)

Якості Сильно Середнє Слабо Зовсім ні

Дисциплінованість 28,7 61,9 9,4 0

Самостійність 35,9 45,9 16,6 1,6

Інтерес до учбової роботи 12,2 56,9 25,4 5,5

Відповідальність 44,8 43,6 9,9 1,7

Готовність до самоосвіти 11,6 45,9 35,4 7,1

Активність в суспільній роботі 24,3 33,7 29,8 12,2
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соким рівнем загальноосвітньої підготовки менше 
здійснюють пропусків занять (майже в два рази в 
порівнянні з групою студентів із задовільною за-
гальноосвітньою підготовкою); систематично вико-
нують домашні завдання, активніше працюють на 
семінарських і практичних заняттях. Проте необ-
хідно відзначити, що високий рівень загальноос-
вітньої підготовки по відношенню до дисципліни 
учбової праці найбільш яскраво виявляється лише 
в систематичності підготовки до занять. Колишні 
відмінники і студенти, що вчилися в школі на “до-
бре” і “відмінно”, спізнюються і пропускають за-
няття, не всі регулярно готуються до занять і т.п. 
Все це, разом з впливом інших факторів (адаптація, 
незадоволеність вибором професії і ін.), призводить 
до того, що лише кожний третій підтверджує свої 
шкільні оцінки.

Матеріальне положення студентів багато в 
чому позначається на якості учбової праці студен-
тів. Проведене нами дослідження виявило, що ціл-
ком задоволених своїм матеріальним положенням 
виявилося 21,2% студентів, частково - 18,6% і неза-
доволених -53,5%. Утруднялися відповісти - 6,7%. У 
зв'язку з цим багато студентів стаціонару вимушено 
суміщати отримання освіти у вузі з постійною або 
тимчасовою роботою. Крім того, до 90% опитаних 
користуються постійною матеріальною допомогою 
батьків і родичів.

За нашими даними студенти, задоволені ма-
теріальним положенням, найбільш активні в на-
вчанні, проявляють свідомість і ініціативність в 
оволодінні знаннями. Для них менш характерна 
“штурмівщина” і не систематичність в підготовці 
до занять. Але в той же час, одержані дані говорять 
про те, що підвищений ступінь незадоволеності 
студентів матеріальним положенням може не тільки 

утрудняти, але і стимулювати високу якість учбової 
праці. До цієї групи увійшли студенти, які не одер-
жують допомоги від батьків - (10,8% від загально-
го числа опитаних). Серед них відмінників - 12,6%, 
які вчаться на добре і відмінно - 35,8% і встигаючих 
в основному на задовільно - 5,3% (найнижчий по-
казник по всіх групах). Для цієї категорії студентів 
стипендія і додатковий заробіток є важливим мате-
ріальним стимулом учбової праці.

Бюджет студента складається з різних дже-
рел: стипендії, допомоги батьків і родичів, тимча-
сового або постійного заробітку. Джерела бюджету 
прямо впливають на ступінь задоволеності студен-
тів матеріальним положенням і на відношення до 
учбової праці. Найнижчі показники якості учбової 
праці у студентів, що мають не постійну, а випад-
кову роботу (15,6% від числа опитаних). Це, як 
правило, пов'язано з пропусками занять, непідго-
товленістю до них і т.д., що негативно позначається 
на учбових показниках. У непрацюючих студентів 
якість учбової праці знаходиться в межах середньо 
статичних.

Найцікавіші дані (гіпотетично нами не пе-
редбачувані) одержані в результаті опитування по-
стійно працюючих студентів (20,7%). Ці студенти 
діляться як би на два типи: перший - проявляє мак-
симум активності і наполегливості в учбовій праці, 
другий-повну безвідповідальність. Перший тип дає 
найвищий (по всіх групах працюючих і непрацю-
ючих студентів) відсоток відмінників, а другий – 
студентів, які вчаться в основному не задовільно. 
Тобто, виявляється одна з суперечностей поєднан-
ня навчання у вузі з роботою. В першому випадку, 
праця не затуляє основної діяльності студентів - на-
вчання, в другому, трудова діяльність стає доміную-
чою і відсовує навчання на другий план. Характер-

Таблиця 2.
Вплив загальноосвітньої підготовки на характер учбової праці у вузі

(в % по групах опитаних студентів)

Характер учбової праці
у вузі

Якість шкільної учбової 
праці в (балах)

Коефіцієнт 
зв'язаності,

r
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Постійно вчуся з повною віддачею сил, прагну дізнатися 
більше, ніж передбачено програмою і завданнями 27,2 7,0 3,2 5,2

r=0,624
p=0,001

Постійно вчуся з повною віддачею сил, але вивчаю тільки те, 
що передбачене програмою і завданнями 27,5 22,3 12,9 10,5

Вчуся не з повною віддачею сил, іноді не виконую завдання 33,9 45,8 62,9 48,3

Вчуся не з повною віддачею сил, часто не виконую завдання 3,0 10,6 8,1 19,6

Практично не готуюся до занять, підготовку по предметах 
відкладаю на час сесії 6,4 14,3 12,9 16,4
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но, що студенти, у яких трудова діяльність стоїть 
на першому місці, частіше за все покидають вуз за 
власним бажанням.

Подібне положення справ, але тільки із стар-
шокласниками, наголошується і в США. Ось що із 
цього приводу пише на сторінках “Вчительської 
газети” доктор педагогічних наук В. Піліповський: 
“Як відомо, шкільна молодь в США прагне підро-
бити “за сумісництвом з навчанням, вважаючи це 
в порядку речей. За наявними даними, цим займа-
ються 70% американських старшокласників. При-
чому, у 40% з них оплачувана робота віднімала від 
11 до 25 годин в тиждень і давала заробіток від 50 
до 125 доларів. Але при цьому з'явилася така за-
лежність: чим більше старшокласники працюва-
ли, тим гірше ставала їх успішність. Американські 
соціологи поки не вважають, що їм вдалося вста-
новити тут причинно-наслідковий зв'язок, про-
те, ці дані говорять самі за себе. Не випадково в 
США все ще дебатується питання про те, як пови-
нна реагувати школа на цю реальність. Приблизно 
43% опитаних вважають, що “підробка” негатив-
но впливає на успішність школярів. В той же час 
майже 30% батьків переконано в протилежному. 
Більш того, половина, респондентів вважає, що в 
школах повинні проводитися “дублюючі” уроки - 
для зручності тих, хто підробляє. Більше стипен-
дій і допоміг, більше позичок під низькі відсотки, а 
також програм поєднання роботи з навчанням - це 
шлях розширення доступу до вищої школи і її де-
мократизації підтримують дев'ять з кожних десяти 
американців [4, с.3].

Стипендія є важливим джерелом бюджету 
студентів - бюджетників, проте, стипендія, що ви-
ступала стимулом хорошого навчання не цілком ви-
конує в сучасних умовах своє призначення. Цей ви-
сновок підтверджується і відповідями студентів на 
питання: “Як Ви вважаєте, чи впливає стипендія на 
якість учбової праці і якою мірою?”. Ось які одер-
жані думки: 40,5% студентів вважають, що стипен-
дія в сильній мірі впливає на якість учбової праці, 
36,6% - середньо, 12,3% - слабко і 10,6% вказали, 
що не впливає.

Таким чином, за оцінкою самих же студентів 
можливість “добре вчитися”, “працювати з повною 
віддачею сил” залишається для більшості з них не-
реальною, а стипендія (якщо сказати конкретніше, 
її розмір в умовах інфляції) не грає значної ролі в 
підвищенні якості знань студентів, а швидше вико-
нує роль дотації по безробіттю.

Величезну роль в поповненні студентського 
бюджету, та і взагалі в можливості вчитися у вузі 
для студентів комерційної форми навчання, грає до-
помога батьків, яка з року в рік зростає. Переважна 
частина студентів і працюючих, і непрацюючих ко-
ристуються нею. Залежно від розміру батьківської 
допомоги пропорційно зростає і задоволеність сту-
дентів своїм матеріальним положенням. Підводячи 
підсумок сказаному, слід зазначити, що матеріальне 
положення студентів є в сучасних умовах одним з 

активно діючих факторів на їх відношення до уч-
бової праці, його якості. Необхідні кардинальні 
рішення, як по стипендії (збільшення її розмірів і 
кількості одержуючих, у тому числі і студентів які 
навчаються на комерційній основі за відмінне на-
вчання), так і по наданню державою пільгових кре-
дитів студентам за навчання у вузі, що також стиму-
люватиме їх активність.

Одним з важливих напрямів підвищення 
рівня матеріального положення студентів вважає-
мо створення умов для ефективного поєднання на-
вчання з роботою. Це реальність, з якою необхідно 
враховуватися. Тому запропонована нами систе-
ма індивідуалізованого навчання студентів, дасть 
можливість не тільки дозволити суперечність між 
учбовою і трудовою діяльністю, поліпшити матері-
альне благополуччя студентів, і підвищити якість 
підготовки фахівців у вузі. Що ж до шкільної за-
гальноосвітньої підготовки, то її підвищений рівень 
дозволяє студентам, успішно вчитися у вузі і в май-
бутньому стати хорошими педагогами.

Висновки. 
Таким чином можливості і особливо бажан-

ня молоді вчитися у вузі залежить не тільки від до-
вузівської загальноосвітньої підготовки, є ще ряд 
факторів, що не завжди враховуються достатньою 
мірою - професійні інтереси і відношення до ви-
браної професії, від яких багато в чому залежить і 
якість учбової праці студентів.

Сьогодні на педагогічні факультети універ-
ситетів нерідко поступають хлопці і дівчата часом 
слабо орієнтовані в області вибраної спеціальності. 
Керуючись під час вступу до вузу переважно соці-
альними мотивами, маючи поверхневі знання про 
майбутню трудову діяльність, студенти, як прави-
ло, ще не мають глибоко усвідомлений інтерес до 
неї. Тому так важливо в роки навчання виховати у 
них любов до професії, сформувати професійне по-
кликання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу 
загальноосвітньої підготовки на характер учбової 
праці у вузі.
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