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Кузнецова О.Т.
Plum  п. ь к и й  д е р ж а в н и й  гу м а н гга р н и й  у т в е р с и т е т

и р и .к .!  програма органшацГГ самослйноТ рвботи студенлв та 
мвтидичн! поради щодо н впровадження

И  I ni'immi розглядаються питания ефективного 
рi ni.ii 1ня мновацшних педагогтих технологШ в орган/зацн 
Щччптх занять cmydeHmie.
Ai iv-iribHiCTb. Аналю лггературних джерел та наявнють 

ИРки заевщчуе, що одним i3 кпючоеих напрямгав розвитку 
| мп (()1зичного виховання у навчальних закладах осв™  е 
|«I>hi 1.щ1я у п р а в л я я  д|яльнютю р1зних форм оргажзацм 
..........  виховання [1-4].
У,'..... . жаления системи навчання передбачае розробку нових
рм i.i ivierofliEi, перш за все, у взаемодм педагога i студента, 
■и 1 1 1. и «чально-виховного процесу повинно стати створення умов 
•» пи ти тку  творчих зд!бностей особистосп, допомога у 
' ул кеннмнтересудосамоосвп-и, увиробленистШкоТпотреби у 

■р* |"му мисленн1, у вибор1 практично!' основи для самореал1зацп. 
imv I ища школа поступово мае перейти вщ передач! ЫформацГТ 
Л" | 'шництва навчально-п1знавальноюд1яльнЬгю, доформування
■ ' . | и пв навичок самос™ ноТтворчоТ робота [3].

I i.i сучасному erani розвитку системи навчання неможливо 
■Ними шдготовку спец1алкгпв без використання комп’ютерноТ 
■ '-т ки  i прикпадного прогргмування, яга забезпечують подальше 
■ i" . коналення иавчально-виховного процесу, доступнють та 
■ |нктивн1сть  о с в i т и , пщ готовку молодого поколш ня до 

и л1яльност|'вжформац1йномусусптьств1[4].
Мстога нашоТ роботи було виезгглення форм та метод is 

■Си' 1..)ння у ВИЗ та визначення д о ц тьн о о п  використання 
■ |н ’иац|йних педагопчних технолопй в пщготовц! спец1алют1в 
■ И  иальносл 8.010100 -  Педагопка i методика середньоТ оевпги. 
М шчна культура вдосконалення системи 0рган1зацГ| самослйноТ 
I* 1 и'ги для пщвищення якосл пщготовки спекал юлв.

О р га ш за ф я  д о с л щ ж е н н я . Важливою умовою, яка 
■"" ■ шечуе ягасть навчального процесу з дисциплжи, е створений 
нмплекс навчально-методичного забезпечення дисциплжи. 
'нмплекс широко висв1тлюе sci види двдльност! як викпадача,
' ж I студента у вивченж дано! дисциплжи; е основою орган1заци
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занять, вагомим елементом одтим]зэц1Т навчального лроцесу i 
важливим фактором пщвищення якосп пщготовки фах1вц1в. Bin 
включае жструктивно-методичн1 матер!али для семтарських, 
практичних, i лаборатории* занять, методичж матер1али для 
студент!в з питань самосшного опрацговання фаховоШтератури, 
написания курсовйх i дипломних робгг.

Але неправильно було б сказати, що в цьому;напрям1 все 
вже зроблено. В подальшому опробуемо викласти перспектизи 
удосконалення о р га н i з а ц ii са м осп й н оТ роботи та впровадження 
1нтерактивнихтехнолопй в навчальний процес.

Результата дослщ ження та Тх обговорення. Положениям 
про сргажзацжэ навчального процесу у вищих навчальних 
закладах передбачено, що самослйна робота студент!в (СРС) 
мае становити не менше 1/3 i не б ты и е  2/3 загапьного обсягу 
часу, вщведеного на вивчення конкретно!' дисципл ни. Така 
юльюсть годин дае можпиеють розвивати гизнавальну активность, 
формувати самоспйнють як рису особистосп, зда">нсть до 
творчого розв’язання сучасних виробничих завдань, ум]ння 
приймати р;шення. Тематика рб’ему самоспйноТ роботи повинна 
вщповщати об’ему вщведених годин в навчальному план!.

Дослщження проводились в Р1вненському державному 
гумажтарному ужверситегт! в перюд 2006-2008 року.

1нформац,1йж ресурси -  бази даних та знань, комп’ютерж, в 
тому ч и с т  й мультимедшж, навчальж й контролююч! системи, 
вщео-тааудю записи, електронж б1блютеки порядзтрадицмними 
пщручниками i методичними поабниками створюють ужкальне 
розподтення середовища навчання, доступне широкм аудитора, 
[2]. Ми впевнеж , що для навчального курсу «Спортивна 
метролопя» вщм!нною. особливгстю буде надання студентам 
м о ж л и в о сп  сам остж ню  отрим увати  необхщ ш  знания, 
користуючись розвинутими мформацмними ресурсами, наданими 
сучасними технолопями. Змютданого курсу описано нами ражше 
та опублжована стаття (О.Т. Ку-знецова, 2007). Одним i3 шлях1в 
впровад ж ення ж ф орм а цш ни х те хн о л о п й  у навчально- 
тренувальний процес е використаиня Ытерактивних пщручниюв 
та жтерактивних спещалИзованих KypciB . Електронж видання -  
це книги та пщручники яю створюються в електонному вигляд1 та 
збер1гаються на иаЕмальному сервер! або на ноаях 1нформацп. 
Вони мютять у co6i дидактична методичж та жформацпйно- 
довщков1 матеррли з навчально '1 дисциплин, а також програмне



|  И |  и ■ к 'пня, що дозволяе комплексно використовувати Тх для 
JMM ' 'иного одержания та контролю знань. Електроны видання 
^Мипыюго призначення, маючи yci властивост1 паперових 

«т., мають ц тий  ряд позитивних вщмЫностей та переваг. А 
м * I' нуе можпивють використання комп’ютерно!' графжи, 
«■’Фрагмента та аудюсупроводу, а також повнотекстового 

Uiyh' м  словника незнайомихтермУв, зручнасистеманавгаци 
шдручнику. Це допомагае кращому засвоенню матер1алу 
ini i t пикористанню р1зних вид!в пам’ят1 (зоровсТ, слуховоТ, 

и и. I: ипноУ). Серед шших переваг- можливють посилання на 
4ii(■ мюце тексту, оперативне внесения змЫ та доповнень, 

■ т и л ь  пересилання электронною поштою, компактнють 
f*l жпння у пам’ят! комп’ютера або на диску, простий cnoci6 
Ьгкуизння. На сьогодж нами вже розроблено навчально- 
|'') 1ИЧНИЙ поабник з курсу «Спортивна метролопя» (дисциплина 

' 1. шмтанняхта вщповщях), який використовусться для пщготовки 
Л /icHTiB до занять. Поабнмк стадаеться i3 десяти роздт1в у 
W '  oeiflHOCTi до навчальноТ програми з курсу «Спортивна 
Ш ф олопя»  та висвппюе загэльж поняття про управлшня 
i|p< нуеальним процесом, основи Teopi'f вим!рювань, статистичж 
ф к  w и опрацювання результата вим1рювань, теорштеслв, теор!ю 

■и инок, техн 1чн1 засоби контролю в спорп, метролопчж основи 
■ "И [ролю за ф1зичною, техжчною, тактичною пщготовленютю 
■  нпртсмежв, контроль за тренувальними i змагальними 
1пм; 1нтаженнями тощо. Bci лекцмж та практичж заняття, плани та
.....>уктавно-методичж матер!али по лабораторним заняттям,
ни I линя у загальному списку семестрового залту, навчальж та 
к> h iролюючитести,тематикакурсовихробггтарейтингоцЫювання 
минь велектронному BapiaHTi знаходяться на кафедр та можуть 

' 'V ги надаж студентов! по першому бажанню
Також  одним i3 важ ливих шлях1в вивчення HoeiTH ix  

'I I' (юрмацмних технолопй е використання pecypciB свповоТ' мереж! 
1нгернет. Сайта та веб-сторжки, присвячеж питаниям дисцигиши 
•Основи Teopi'f i методики спортивного тренування», «Основи 
' >тмп]йських вид1в спорту», «ОздоровчоТ ф1зичноТ культури», 
нлсичеш  граф|'кою, ажмац1ею та в1'деоматер!алами.
1Ьйпопуляржшим та найефективжшим шляхом використання 
'■ омп’ютерних технолопй у навчальному процес! с комп’ютерж 
програми. Так нами розроблена мультимедшнг. програма
■ Загальнобюлопчж, медичж, психолс>пчжтасоц1альж аспекти
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життя людини, Технолога мониторингу в управгпння станом 
здоров’я» для вивчення дисциплш и «Оздоровча ф1зична 
культура». Вже сама робота з комп’ютерною техникою вимагае 
вщ учжв мобш1зацм розумових npouecie: пам ят1, просторово- 
координацмних навичоктощо.

Контроль за ycnimnicTio студенг1в зд1йснюеться на основ! 
використання контролюючих програм. Кожний eapianr опитування 
включае десять контролыних питань i три вщповщ! на кожне 
питания, одна i3  яких е правильною. Проведения опитування 
здмснюеться за допомогою комп'ютера i дозволяв поспйно 
здШснювати контроль за ягастю знань, пщвищуе iH T e p e c : студента 
до предмета, як1 вони вивчають.

Використовуючи 1нший метод -  р1знор1вневе тестування з 
використанням комп’ютерного програмування, викладач надае | 
можпивють студенту виконати самслерев 1рку та контроль р!вня 
отриманих теоретичних знань з курсу «Спортивна метролопя», а 
викладач може працювати в екзаменацмному режим13i студентами.

Комп’ютерна тест-програма дозволяе викпадачев1 самосш но 
розробляти та змшювати контрольна запитання за навчальним 
курсом, студенту -  самоспйно вибирати теми для самоперев 1рки.

При виконанш студентами практичних po6iT та курсовоТ 
роботи активно використовуеться i удосконалюеться вмжня
володта комп’ютером.

Вищевикпадене дозволяе зробити наступы висновки :
1. Пропонуемо розглядати самоспйну роботу студента як 

складне педагопчне явище, особливу форму навчально( 
д1яльносп, спрямовану на формування самоспйносп студента i 
засвоення  ними сукупност1 знань, ум ш ь, навичок, що 
здмснюеться за умови впровадження в 1дпов 1дно 1 системи 
оргажзацп scix вид1в навчальних занять.

2. Методика ж новацм них технолопй, яку використовуе 
викладач на заняттях р1зноготипута в позааудиторжй практиц'1, 
дозволяе всеб1чно пщ!йти до проблем активного навчання 
студента, закртити i перев1рити знания з предмету, залучити до 
поспйноТ творчоТ роботи, актив1зувати науково-дослщницьку 
д1яльнють студента, а студентам -  ycniuuHO засвоГти не тшьки 
програмний матер1ал, але й отримати знания 3i спещальносп, 
поширити кругоз1р, пщвищити загальнокультурний р!вень, 
навчитися сусп1льшй вщповщальност1 i пщ готуватися до 
подальшоТ самоспйноТ профеайноТ д 1Яльнос;п.

' суш  проблеми (шаичиого Ш тт \ я р т Г ш ш я г а  та ш и ш  тйш
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