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АКТУАЛЬНІ  ЗАСОБИ  ВДОСКОНАЛЕННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ  САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ  СТУДЕНТІВ  ВТУЗІВ  ПРИ  ВИВЧЕННІ  ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

        У  даній  статті  розглянуто  значення  навчально-методичного  забезпечення 

фундаментальних  дисциплін  (літератури)  у  формуванні  самостійної  роботи  та 

актуалізації  пізнавальної активності студентів вищих технічних навчальних закладів та 

наведені актуальні поради щодо вдосконалення такої літератури.  

  

      Однією  з  актуальних  сучасних  задач  вищої  школи  України  є  розвиток  у 

студентів  здатності  до  самоосвіти,  тобто  уміння  самостійно  опановувати  знаннями  

і застосовувати  їх  на  практиці.  Особливо  важливо  навчати  цьому  студентів-

першокурсників і студентів заочного відділення, де переважає самостійна робота поза 

аудиторною.  Задачу  цю  необхідно  вирішувати  на  різних  рівнях  –  організаційному,  

методичному,  дослідницькому.  Хочеться  зупинитися  на  ролі  навчально-методичної  

літератури  у  формуванні  самостійної  пізнавальної  активності  студентів  під  час 

вивчення фундаментальних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах..  

        Якими  повинні  бути  сучасні  методичні  посібники  для  студентів?  Як  і  яким 

чином,  автори  таких  посібників  можуть  допомогти  студентам  проникнути  в  суть,  

у зміст досліджуваного матеріалу [1]? Як зробити так, щоб студенти не просто 

бездумно читали ці навчально-методичні посібники? Нам здається, що навчити 

студентів цьому – значить навчити проводити свою самостійну роботу послідовно 

через кілька основних етапів:  

1) виділення мети і задач досліджуваного матеріалу;  

2) аналіз досліджуваного матеріалу;  

3) визначення результативності роботи.  

       Щоб навчити цьому студентів, треба розвивати в них відповідні пізнавальні 

здібності  й  уміння,  насамперед  –  уміння  постановки  мети  і  задач,  тобто  уміння 

побачити в даному матеріалі проблему (без цього неможливо його свідоме засвоєння) 

[2].  

       Аналіз  досліджуваного  матеріалу  зв'язаний,  насамперед,  з  умінням  бачити 

головне в змісті, відокремлювати основні поняття і знаходити зв'язок між ними, а це 

вимагає  в  першу  чергу  відпрацьовування  в  тих,  яких  навчають,  логічних  

прийомів мислення.  Нарешті,  уміння  підводити  підсумки  і  робити  висновки,  що  

відповідають саме поставленій меті, є результат навчання самоконтролю і 

застосуванню отриманих знань  на  практиці  впродовж  всього  життя,  що  є  одним  з  

основних  принципів Болонської декларації. На думку Ю. К. Бабанского – автора 

класифікації, розробленої на основі цілісного (діяльнісного) підходу до процесу 

навчання, повинна здійснюватися з  допомогою  таких  способів  (методів),  які  в  

єдності  поєднують  організацію  дій опосередковано  навчальної  інформації,  

регулювання  діяльності  особистості, насамперед  різноманітними  способами  її  

стимулювання,  а  також  оперативним контролем за ходом діяльності [3].  
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       Згідно  діяльнісно-контекстного  підходу  виділені  елементи  пізнавальної 

самостійності  студентів  реалізуються  нами  за  допомогою  навчально-методичних 

посібників  керуючого  типу,  які  максимально  враховують  специфіку  виду  навчання  

(денного чи заочного).   

       Зокрема, у створенні посібника ми орієнтуємося на загальновідомі дидактичні 

принципи,  перелік  яких  згідно  з  теорією  Бабанського  Ю.К.  завжди  залишається 

відкритим:   

1)  системності;  

2)  наочності;  

3)  проблемності;  

4)  діалогічності;  

5)  діяльнісно-контекстного підходу в навчанні;  

6)  приступності;  

7)  індивідуальності тощо;  

      Тобто, насамперед, наш методичний посібник повинний бути орієнтованим на 

систему дій, необхідних для засвоєння досліджуваного матеріалу: він намагається бути 

(з нашою допомогою) керівництвом до самоврядування, самонавчанню і самореалізації.    

      Структура такого навчально-методичного посібника, на наш погляд, повинна 

містити в собі:  

1)  введення;  

2)  конкретні методичні вказівки;  

3)  конкретний  зміст  теоретичного  матеріалу  курсу  –  систему  опорних знань 

(технологічна планкарта лекційних занять) – глосарій;  

4)  практичні  аспекти  навчальної  дисципліни  (технологічна  планкарта  

практичних занять);  

 5)  лабораторні  аспекти  дисципліни  (технологічна  планкарта  

лабораторних занять, якщо такі маються в робочій програмі);  

6)  зразки рішення задач даного курсу даної дисципліни;  

7)  перелік питань для самоконтролю;  

8)  перелік модульних та екзаменаційних питань і зразки білетів;  

9)  тести для самоконтролю (відкритого чи закритого типу);  

10)  кілька варіантів контрольних завдань в залежності від рівня складності;  

11)  список основної і додаткової літератури;  

12)  додатки.   

       Даний перелік пунктів посібника також може бути відкритим і корегуватися самим 

автором і студентами після апробації даного посібника.  

      У  введенні  формулюються  конкретні  цілі  і  задачі  вивчення  курсу.  У 

методичних указівках по вивченню курсу вказуються шляхи досягнення мети і задач 

курсу. Іншими словами, це введення в систему дій, що забезпечують засвоєння курсу, 

план навчання відповідно до головної його мети. Далі коротко викладається системний  

дидактичний підхід до побудови і вивчення навчального предмета, показуються місце і  

роль  навчальної  літератури  в  роботі  над  ним.  Система  дій  чітко  відбита  в 

пропонованому студентам алгоритмічному розпорядженні, що дозволяє зробити їхню  
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самостійну роботу більш цілеспрямованої, тому що творчий підхід на даному етапі в 

студентів  (особливо  перших  курсів)  ще  відсутній,  або  зовсім  малий.  Таким  

чином, введення і вказівки посібника, пропонуючи спосіб пізнання предмета, 

виконують свого роду методологічну роль.  

      Наступна  частина  посібника  представляє  основний  зміст  дисципліни  у вигляді  

загальної  структури  курсу  і  структур  окремих  його  розділів  (елементів, модулів,  

блоків  і  т.д.),  тобто  у  виді  структурно-логічних  схем  (СЛС)  і  методичних указівок 

до них.  

      Загальна структура курсу, як і сам посібник, повинна бути побудована блочно-

ієрархічно  з  урахуванням  характеру  майбутньої  професійної  діяльності  студентів 

(технічні,  гірничі,  економічні  або  інші  спеціальності).  По  блочно-ієрархічному 

принципу  побудована  не  тільки  загальна  структура  курсу,  але  і  структури  всіх  

його блоків  і  тем.  Відповідно,  методичні  вказівки    до  кожного  блоку  і  його  

підблокам (схемам), починаються з чіткої постановки мети їхнього вивчення. Потім 

аналізується матеріал кожного блоку і складових його тем. На закінчення робляться 

висновки, що відповідають поставленій меті, і пропонуються завдання для 

самоконтролю.  

      Об'єктивними прийомами наукового пізнання реальної дійсності є, як відомо,  

аналіз і синтез. Саме в результаті аналізу і через синтез відбувається потім засвоєння  

навчального  матеріалу.  У  посібнику  аналіз  навчального  матеріалу  здійснюється  

дозованою його подачею – окремими блоками і темами. Аналізу служать і питання для  

самоконтролю  по  кожній  темі.  Синтезу  досліджуваного  матеріалу  сприяє  його  

структурування  і  представлення  у  виді  блоків,  елементів  чи  модулів,  а  також  

формулювання узагальнень і висновків, застосування структурно-логічних схем.   

       Структурно-логічні  схеми  складаються  з  взаємозалежних  ключових  слів, 

понять, вихідних принципів, малюнків, формул, законів, аксіом і т.д. і т.п., що наочно 

зображують  систему  опорних  знань  з  даного  предмету,  допомагаючи  самостійно 

орієнтуватися  в  ньому.  Ми  прийшли  до  висновку,  що  схема,  як  ніяка  інша  

форма,  дозволяє  осмислити  й  акумулювати  інформацію,  що  заощаджує  час  

навчання.  Тому застосування  таких  схем  ми  вважаємо  важливим  засобом  

формування  системності знань,  вироблення  в  студентів  пізнавальної  самостійності,  

що  поліпшує  засвоєння  і закріплення навчального матеріалу.  

        Особливе значення в роботі зі студентами (особливо заочниками) ми надаємо 

принципу  діалогічності.  Він  виражається  в  самому  способі  подачі  матеріалу  в 

навчальному посібнику: у коротких поясненнях і методичних указівках до кожної теми,  

зміст  матеріалу  викладається  у  вигляді  діалогу  зі  студентом,  при  цьому 

використовуються  елементи  проблемності.  Проблемність  присутня  й  у  питаннях,  

що вимагають нестандартної відповіді і зафіксованими на кожній схемі. Але  в 

найбільшій мірі принцип проблемності знайшов відображення в проблемних завданнях 

(питаннях і задачах), які пропонуються студентам для самоконтролю поряд з типовими 

завданнями по кожній темі.  

       Третя  частина  посібника  присвячена  прикладним  аспектам  курсу.  У  ній 

наведені  найбільш  важливі  питання  інженерної  практики,  що  складають визачений 
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блок нашої структури. Закінчується самостійне вивчення курсу, рішенням різних видів 

задач,  включаючи  професійні  завдання,  у  більшості,  з  яких  укладена  проблемна 

ситуація, що стосується виробничих питань.  

        Характеризуючи  третю  частину  посібника,  підкреслимо  її  професійну 

спрямованість: саме вона більше всіх інших факторів сприяє формуванню в студентів 

молодших курсів пізнавальних мотивів до вивчення фундаментальних дисциплін.  

         Таким  чином,  посібник  містить  багаторівневі  диференційовані  завдання  – 

починаючи    від  типових  задач,  розв'язуваних  за  зразком,  і  кінчаючи  такими 

завданнями,  що  вимагають  більшої  чи  меншої  творчої  самостійності  студентів.  

Таке поступове ускладнення розширює можливості індивідуалізації навчання і 

поступового переходу від репродуктивних видів діяльності до більш продуктивних 

видів.  

       Побудований  в  такий  спосіб  навчально-методичний  посібник  привчає студента 

самостійно поповнювати свої знання в умовах дефіциту часу, розвиває його 

пізнавальну самостійність, прищеплює практичні навички в цій області. Знайомлячись  

в  методичних  указівках  з  цілями  вивчення  курсу  (блоку,  теми)  і  з  проблемними 

питаннями,  відбитими  в  схемах,  студент  учиться  ставити  їх  собі  самостійно.  

Маючи перед  собою  (у  посібнику)  систему  опорних  знань  (глосарій)  і  слідуючи  

за  логікою думки  авторів  даного  посібника,  студент  поступово  опановує  

найважливішою розумовою  операцією  –  швидко  і  точно  схоплювати  суть,  виділяти  

головне, установлювати  зв'язки  між  основними  поняттями.  Розбираючись 

систематично  в структурних  схемах,  студент    учиться  структурувати,  

систематизувати  матеріал,  що розвиває його пізнавальні творчі здібності на етапі 

аналізу матеріалу [4].   

      Відзначимо, зокрема, що придбане тими, яких навчають, у процесі роботи таке 

уміння  структурувати,  вони  успішно  використовують  при  підготовці  до  захисту 

курсових і дипломних проектів, при участі в студентських олімпіадах і конференціях. 

Аналізуючи ж шляхом самоконтролю навчальний процес з погляду його результатів, 

студент може оцінити свою навчальну діяльність щодо поставленої мети і тим самим 

керувати нею. Цьому  ж служить і знайомство з висновками, що завершують розгляд 

кожної теми і кожного блоку (на етапі підведення підсумків роботи). Так за допомогою  

навчально-методичного  посібника  реалізується  змістовно-операційна  сторона 

пізнавальної самостійності тих, яких навчають.  

ВИСНОВКИ 

       Як  форма  організації  навчання  у  вищій  школі  України,  самостійна  робота 

студентів  є  складовою  частиною  всіх  навчальних  дисциплін.  Вона  виступає 

завершальним етапом вирішення навчально-пізнавальних завдань, які розглядалися на 

лекціях  і  семінарах,  а  отже,  вимагає  чіткого  планування  і  правильної  організації. 

Враховуючи  прикладний  характер  навчальних  предметів  важливо  підбирати  для 

самостійної  роботи  такі  завдання,  які  б  адекватно  відображали  сутність  і  зміст 

професійної  діяльності,  розвивали  здатність  до  творчого  пошуку  розв'язання  

питань, уміння аналізувати різні аспекти роботи і проектувати послуги, а не просто 

визначати обсяг навчального матеріалу для самостійної роботи студентів.  
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      Самостійна  робота  студентів  призначена  не  тільки  для  оволодіння  кожною 

дисципліною,  але  й  для  формування  навичок  самостійної  роботи  взагалі,  в  

учбовій, науковій,  професійній  діяльності,  здібності  приймати  на  себе  

відповідальність, самостійно  вирішити  проблему,  знаходити  конструктивні  рішення,  

вихід  із  кризової ситуації  тощо.  Значимість  самостійної  роботи  студентів  виходить  

далеко  за  рамки окремого предмета, у зв'язку із чим не тільки випускаючі кафедри 

повинні розробляти стратегію формування системи умінь і навичок самостійної роботи. 

При цьому варто виходити з рівня самостійності абітурієнтів і вимог до рівня 

самостійності випускників з тим, щоб за період навчання шуканий рівень був 

досягнутий.       

       В якості резюме треба також відзначити, що запропонований спосіб побудови 

навчально-методичних  посібників  такого  типу  сприяє  виробленню  у  студента 

(особливо  першокурсника)  загального  методу  пізнання;  адже  всі  придбані  тут 

пізнавальні  знання,  уміння  та  навички  він  зможе  використовувати  в  процесі 

самостійної  роботи  над  будь-якими  дисциплінами,  включаючи  спеціальні,  а  також  

у процесі самоосвіти протягом усього життя.  
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