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Постановка проблеми. Важливими показниками ефективної роботи 

вищого навчального закладу у справі підготовки фахівців є: 

§ забезпеченість навчального процесу необхідними дидактичними, 

методичними матеріалами, 

§ організація аудиторної та позааудиторної (самостійної, 

індивідуальної) навчальної діяльності, 

§ як результат, сформованість у студентів (випускників) теоретичного 

наукового професійно-орієнтованого мислення, 

§ успішність вирішення ними у поточній та майбутній діяльності 

практичних завдань, 

§ ефективне використання студентами інформаційних комп’ютерних 

технологій. 

Невід’ємною складовою і важливою передумовою якості професійної 

підготовки студентів у вищому навчальному закладі є самостійна робота 

студентів, як така, що відповідає сучасним тенденціям в освіті, орієнтованим на 

підтримку прагнень особистості на дослідження, відкриття, модифікацію 

світу [8]. 

Саме тому на сучасному етапі розвитку суспільства, етапі реформування 

українського сегменту освіти, великі зусилля викладачів спрямовані на пошуки 

нових форм та методів організації навчання. Специфічною проблемою є 

організація самостійної роботи студентів коледжів з дисциплін циклу 

«Комп’ютерні науки». Вказану специфіку визначають: особливості навчання на 

початкових курсах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, вікові фізіологічні та 

психологічні особливості студентів коледжів, протиріччя між насиченістю 

сучасних умов життя інформаційними технологіями та масовим 



непрофесійним, нераціональним їх використанням. 

Шкільні вчителі та викладачі ВНЗ знаходяться у стані постійного пошуку 

інноваційних підходів до організації навчального процесу. Позитивні відгуки 

щодо використання систем управління навчанням призвели до створення 

великої кількості електронних навчальних курсів. У цій статті автори описують 

власний досвід використання системи Moodle. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені й педагоги-практики 

завжди приділяли багато уваги вивченню різних аспектів, пов'язаних із 

самостійною роботою. У наукових роботах В.К. Буряка, Б.Г. Єсипової, А.М. 

Івасишина, В.В. Луценко, П.І. Підкасистого та інших, досліджувались сутність 

поняття самостійної роботи, принципи її організації, розглядались різні 

класифікації, вивчались методи, форми, засоби проведення самостійної роботи, 

розроблялись методики планування, організації та контролю самостійної 

роботи. 

Проблему організації самостійної роботи студентів досліджували 

М.Г. Гарунов, О.В. Євдокимов, С.Г. Заскалєта, І.А. Шайдур та інші. У роботах 

К.Б. Бабенко, О.Г. Мороза, В.С. Тесленка та інших відображені особливості 

організації самостійної роботи студентів на молодших курсах. Управлінням 

самостійної роботи студентів у позааудиторний час займалися Л.В. Клименко, 

В.П. Шпак та інші. Навчання студентів вмінню планувати свою пізнавальну 

діяльність досліджували А.А. Лошак, О.М. Козак, М.П. Красницький та інші. 

Системний підхід в організації самостійної роботи студентів досліджувався в 

роботах Г.М. Гнитецької, Л.І. Заякиної та інших. 

Поняття «самостійна робота» вчені розглядають у двох значеннях: 1) як 

активну пізнавальну творчу діяльність студента, яка присутня у будь-якому 

виді навчальних занять; 2) як один із видів навчальних занять під керівництвом 

викладача, але без його особистої участі. 

Вчений П. Підкасистий розрізняє самостійну роботу та самостійну 

діяльність студентів. Під самостійною роботою, він розуміє «дидактичний засіб 

навчання, штучну педагогічну конструкцію», за допомогою якої педагог 



організує діяльність суб'єктів навчання як на занятті, так і під час виконання 

домашнього завдання. Крім того, суб'єкти навчання беруть участь у 

різнорівневих процесах навчального пізнання під час виконання самостійної 

роботи. Таким чином, самостійна робота - це «засіб організації та виконання 

учнями визначеної пізнавальної діяльності». Самостійна діяльність 

розглядається автором як «цілеспрямований процес, який організується та 

виконується у структурі навчання для розширення конкретних навчально-

пізнавальних завдань» [6, с.45].  

Принципово новим підходом до організації самостійної роботи засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій розглянуто Н. Бойко, а також визначено 

особливості використання різних типів засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій, виявлено педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи 

засобами ІКТ, проаналізовано стан готовності студентів до використання ІКТ у 

самостійній роботі [1, с.64 ]. 

Підводячи підсумок аналізу досліджень у сучасній педагогічній літературі 

проблемам самостійної навчальної роботи студентів, можна зробити висновок: 

– самостійна робота є організованою викладачем діяльністю студента, яка 

здійснюється без постійної участі викладача 

– самостійна робота студентів вимагає від викладача ретельного її 

планування; 

– складовими компонентами самостійної роботи студентів є мотиваційно-

цільовий, змістовий, процесуальний, контрольно-коригуючий та оцінювально-

результативний компоненти; 

– створення умов ефективної організації самостійної роботи студентів 

через використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій як одного із 

важливих інструментів методологічної, змістової та організаційної перебудови 

системи освіти.  

Мета статті. Дослідити науково-педагогічні засади організації самостійної 

роботи студентів, описати досвід використання нових форм організації 



самостійної роботи у процесі викладання дисципліни «Інформатика» студентам 

коледжу. 

Виклад основного матеріалу. Для виконання завдань, які постали перед 

сучасною вищою освітою, необхідно вдосконалювати навчально-виховний 

процес, створювати такі методи і форми взаємодії викладача і студента, які 

спрямовані на заохочення самостійної навчальної діяльності студентської 

молоді, оскільки компетентнісна парадигма освіти регламентує, що тільки ті 

знання, які людина набула самостійно, завдяки власному досвіду, думці й діям, 

стають справді її здобутком. У вищих навчальних закладах останнім часом 

спостерігається тенденція до збільшення годин на самостійну роботу. Згідно з 

існуючими нормативними вимогами, на самостійну роботу студентів 

передбачено до 2/3 загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної 

дисципліни [3]. 

Мова йде не лише про збільшення кількості годин на самостійне навчання, 

а про принциповий перегляд організації навчального процесу у ВНЗ, який 

повинен будуватися так, щоб розвивати уміння вчитися, формувати у студента 

здібності до саморозвитку, творчого застосування отриманих знань, способів 

адаптації до професійної діяльності. Тому основним завданням викладача у 

вищій школі стає не репродуктивне викладання набору готових знань, а 

організація активної самостійної роботи студентів [5]. 

У відповідності до поглядів провідних педагогів самостійною роботою 

будемо вважати організовану викладачем активну діяльність студентів, 

направлену на виконання поставленої дидактичної мети в спеціально 

відведений для цього час. Дидактичні завдання самостійної роботи студентів 

включають: пошук знань, їх осмислення і закріплення; формування і розвиток 

практичних навичок, а також інтелектуальних і гностичних умінь; 

систематизацію знань тощо. Звідси самостійна робота визначається як засіб 

організації навчально-пізнавальної діяльності студента. 



Розглянемо організацію самостійної роботи студентів Економіко-

правничого коледжу ЗНУ з вивчення дисциплін циклу «Комп’ютерні науки» 

(Інформатика, Основи програмування та алгоритмічні мови). 

В останні роки згідно навчальним планам спостерігається тенденція 

збільшення годин на самостійну роботу вивчення дисциплін. У робочому 

навчальному плані самостійна робота з дисципліни «Інформатика» (І курс) 

складає 10 відсотків від загального навантаження, а на 2 курсі, в залежності від 

спеціальності, від 20 до 40 відсотків. 

Самостійна навчальна робота з дисципліни «Інформатика» покликана 

сформувати практичні навички роботи студентів з прикладними програмами та 

глобальною мережею Інтернет, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне 

осмислення здобутих знань та поглиблене вивчення теоретичних і практичних 

проблем дисципліни з метою підвищення якості професійної підготовки. 

Самостійна робота вирішує задачі всіх видів навчальної роботи. Крім того, 

самостійна робота має виховне значення: вона формує самостійність не тільки 

як сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка грає суттєву роль у 

структурі особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації. Самостійна 

робота студентів повинна систематично контролюватися викладачем. Основою 

для самостійної роботи служить науково-теоретичний курс, комплекс 

отриманих студентами знань. При розподілі завдань студенти отримують 

інструкції щодо їх виконання, методичні вказівки, посібники, перелік 

необхідної літератури. 

Самостійна робота сприяє: 

- поглибленню і розширенню знань; 

- формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; 

- оволодінню прийомами процесу пізнання; 

- розвитку пізнавальних здібностей. 

На ефективність самостійної роботи студента значною мірою впливає 

керівництво нею викладача, яке охоплює: 

- планування самостійної роботи студентів; 



- формування в них потреб і мотивів до активної, творчої самостійної 

роботи; 

- навчання студентів основам самостійної роботи; 

- контроль за виконанням навчальних завдань. 

Для забезпечення студентів електронними навчальними ресурсами, 

керування та організації самостійної роботи студентів коледжу з дисциплін 

«Інформатика»(1 курс) та «Інформатика та комп’ютерна техніка»(2 курс), було 

розроблено електронну підтримку цих дисциплін в системі управління 

навчанням Moodle [7]. 

Ці електронні навчальні курси (ЕНК) включають лекції, практичні та 

лабораторні роботи, підручники та посібники, презентації до лекцій, тести, 

методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Наприклад, тематичний розділ «Основи програмування» курсу «Інформатика» 

має структуру (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Структура розділу «Основи програмування» курсу «Інформатика» 



Самостійна робота засобами Moodle організується, по-перше, винесенням 

завдань в розділі «Самостійна робота студентів» (Рис. 2), які включають: 

§ методичні рекомендації до вивчення всіх тем з дисципліни; 

§ теми індивідуальних презентацій; 

§ перелік тематичних напрямів науково-дослідницьких робіт для секції 

«Інформаційні технології та програмування» на щорічну науково-практичну 

конференції студентів Економіко-правничого коледжу “Молода наука”  

§ індивідуальні завдання для студентів 2 курсу. 

 
Рис. 2. Вміст розділу «Самостійна робота» курсу «Інформатика» 

По-друге, самостійну роботу на першому курсі реалізовано у вигляді 

виконання онлайн домашніх завдань, що організується в Moodle структурним 

елементом “Завдання”. Студенти надсилають свої відповіді у вигляді файлів: 

документів текстового редактора, електронних таблиць, зображень, аудіо або 

відеокліпів. За кожне виконане завдання студент отримує бали та коментар 

викладача. Підсумкові оцінки заносяться в журнал оцінок. 

По-третє, для перевірки якості засвоєння теоретичної частини дисципліни, 

для підготовки до тематичного оцінювання на 1 курсі та модульного контролю 

на 2 курсі в системі Moodle використовуються онлайн тестування, що 

організується в Moodle структурним елементом “Тест”. 



По-четверте, для підвищення мотивації до навчання та зацікавленості у 

вивченні дисципліни «Інформатика» на платформі Moodle розроблені веб-

квести «Ключ до знань» та «Веб подорож». 

Веб-квест – досить нова педагогічна технологія, яка характеризується 

спрямованістю на вирішення конкретних освітніх задач, постановку пошуково-

дослідницьких нестандартних завдань і використання інформаційних ресурсів 

Інтернету для розв’язання цих завдань. Ця технологія сприяє ефективному 

отриманню студентом нової навчальної інформації, розвиває логіку, науково-

дослідницькі навички, вміння аналізувати інформацію, закріплює знання та 

практичні вміння студентів. Веб-квест відкриває перед студентом можливість 

самостійно і творчо досліджувати і навчатися [4]. 

Система Moodle дозволяє реалізувати веб-квест у вигляді курсу, який може 

включати в себе (Рис. 3): 

§ інструкції (елемент «сторінка» або «Файл»); 

§ завдання (елемент «Завдання»); 

§ тести (елемент «Тест»); 

§ обговорення (елемент «Форум»); 

§ оцінювання із занесенням балів в журнал (елемент «Оцінки»). 

§ створення колективних документів(елемент «Wiki-сторінки») 



 
Рис. 3. Структура курсу «Веб-квест з інформатики» 

Для мотивації самостійної діяльності з дисципліни «Інформатика» темою 

веб-квесту було обрано «Світові наукові заклади та особистості, що сприяли 

розвитку сучасної інформатики». Приклад завдання та інструкції до нього 

зображено на Рис 4. та Рис 5. 

 



Рис. 4. Приклад завдання Веб-квесту  

 
Рис. 5. Інструкція до завдання 

З появою Веб-квесту значно зросла зацікавленість студентів самостійною 

роботою, їх мотивація щодо необхідності отримання не уявних, а реальних 

компетенцій з використання ІКТ. У коледжі з’явилась ініціативна група 

студентів, що створила і провела на платформі Moodle власний веб-квест, 

узагальнила результати, виступила на науковій конференції, педагогічній раді, 

продемонструвала високий рівень зацікавленості та самостійності. 

Висновки 

Отже, така організація самостійної роботи студентів має ряд переваг, а 

саме: 

§ широке використання пошукових, проблемних методів; 

§ удосконалення прийомів використання отриманих знань в спільній та 

індивідуальній діяльності; 

§ розвиток не лише самостійного мислення, але й культура спілкування, 

вміння виконувати різні соціальні ролі у спільній діяльності; 

§ формування вмінь використання сучасних інструментів ІКТ; 



§ система Moodle дає можливість ефективно організувати контроль над 

виконанням самостійних завдань. 

З дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» самостійна 

робота організована за так званим методом проектів – студенти отримують 

тематичне завдання на розробку невеликого за обсягом тематичного проекту 

(де мають бути застосовані певні інструменти з тем, що вивчались).Такий 

підхід наближує студента до ситуації, близької до виробничої. Він може 

консультуватись з викладачем, обговорювати свої ідеї з одногрупниками, 

реалізовувати свій проект з постановки задачі та технічного завдання до етапу 

тестування та впровадження. Крім обов’язкової оцінки у балах найбільш вдалі 

проекти приймають подальшу участь у конурсах. Це надає додаткової 

зацікавленості у найкращому виконанні домашніх завдань. 
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