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В статті розглядається алгоритмічний підхід до організації самостійної роботи студентів. 

Розробка та впровадження алгоритмів організації СРС сприяє підвищенню самостійності, 
відповідальності за результати діяльності, створює умови для самореалізації майбутніх фахівців, 
виявлення їх індивідуальних здібностей, індивідуалізації процесу навчання. 

 
 
В умовах запровадження передбаченої 

Болонською декларацією системи акаде-
мічних кредитів (ЕСТS), як ефективного 
засобу підвищення мобільності студентів 
при переході з однієї навчальної програми 
на іншу, надзвичайно актуальним завдан-
ням, що постало перед сучасною педагогі-
кою вищої школи, є підвищення ефектив-
ності самостійної роботи студентів (СРС). 
Проблема оптимізації самостійної роботи 
студентів не є новою, її вивченню 
присвячено наукові праці С. Архангельсь-
кого, В. Бабкіна, Е. Брекотіна В. Бондарев-
ського, А. Денисової, В. Загв�язинського, 
Л. Заякіної, С. Зинов'єва, В. Козакова, 
Л. Лужних, В. Слободана, В. Ужика та ін-
ших. Зокрема, Е. Брекотін стверджує, що 
науковий підхід до організації СРС ґрун-
тується на безупинному відновленні форм, 
методів і засобів навчання, широкому 
використанні евристичних методів прове-
дення занять [1]. П. Підкасистий  визначає 
самостійну роботу як �засіб організації та 
виконання учнями визначеної пізнаваль-
ної діяльності� [4], а В. Козаков розглядає 
самостійну роботу як один з видів 
навчальних занять, специфічною особли-
вістю якого є відсутність викладача в мо-
мент навчальної діяльності студента [3]. З 
точки зору діяльнісного підходу самостій-
на робота � це сукупність дій студента у 
певних умовах, що передбачають відсут-
ність безпосереднього керівництва та 
допомоги з боку викладача, з використан-
ням наявних індивідуальних рис особис-
тості, спрямованих на отримання продук-
ту, відповідного заданій меті, внаслідок 

чого має бути сформована самостійність 
як риса особистості та засвоєна певна 
сукупність знань, умінь та навичок. В 
українському педагогічному словнику 
самостійність трактується, як одна з влас-
тивостей особистості, що характеризуєть-
ся двома факторами: по-перше, сукупніс-
тю засобів � знань, умінь і навичок, якими 
володіє особистість; по-друге, ставленням 
особистості до процесу діяльності, її 
результатів і умов здійснення [2]. 
Самостійна робота студентів із пси-

холого-педагогічної точки зору набуває 
особливої важливості не тільки своїм 
підсумковим результатом, але й здат-
ністю виховувати самостійність як рису 
характеру майбутніх фахівців. Остання 
проявляється в якостях мислення, у різ-
них видах навчальної, наукової та гро-
мадської діяльності студентів та його 
соціальній поведінці.  
Різні види СРС (планування навчаль-

ної та позанавчальної діяльності, самостій-
не вивчення навчального матеріалу, підсу-
мовування результатів запланованої діяль-
ності тощо) займають значне місце серед 
елементів системи навчально-методичної 
діяльності у сучасних ВНЗ. Безумовно, 
кожний з елементів навчально-методичної 
діяльності є об'єктом організації чи управ-
ління. Відповідно до цього визначимо дії, 
які повинні виконувати обидва учасники 
діяльності, і засоби, що використовуються 
ними під час організації самостійної 
роботи студентів. Дії викладача і засоби 
організації СРС схематично можна зобра-
зити у вигляді наступної таблиці (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Схема організації СРС 

Дії викладача Навчально-методичне забезпечення та засоби 
організації СРС 

Пояснення теоретичного матеріалу.  Навчально-методичний посібник, роздавальний 
матеріал, схеми, графіки, таблиці.  

Розв�язання типового завдання біля 
дошки. 

Навчально-методичний посібник із розв�язаннями 
типових задач.  

Самостійне виконання типового 
завдання.  

Набір задач, навчально-методичний посібник із 
розв�язаннями типових задач, електронний 
підручник. 

Консультації студентів при індивіду-
альному розв�язанні типових задач.  

Набір задач, навчально-методичний посібник із 
розв�язаннями типових задач. 

Контроль за виконанням студентами 
типових задач.  

Комп'ютерне тестування, набір контрольних вправ. 

Консультації студентів при роботі з 
додатковою літературою і теоретич-
ним матеріалом.  

Інформаційні ресурси, у тому числі в мережі 
Інтернет, електронні підручники, навчально-
методичні посібники.

Консультації студентів з питань на-
писання повідомлень, доповідей і 
рефератів.  

Інформаційні ресурси, у тому числі в мережі 
Інтернет, періодична література, наукові видання.  

Діагностика результатів навчальної 
діяльності. 

Тестування, опитування, бесіда. 

 
Проаналізуємо дії і засоби, що є в 

арсеналі викладача, які зумовлюють відпо-
відні дії студентів в процесі виконання 
останніми самостійної роботи. Викладач, 
пояснюючи теоретичний матеріал з певної 
теми, використовує навчально-методич-
ний посібник, електронні носії інформації, 
статистичні таблиці, крейду, дошку, схе-
ми, діаграми тощо. Його дії викликають у 
студента необхідність, працюючи з ними, 
у тій чи інший спосіб занотовувати мате-
ріал, що викладається, заносити до свого 
зошиту теоретичні положення, приклади 
розв�язання задач, схеми, графіки тощо.  
У процесі виконання студентом само-

стійних завдань: вивчення теоретичного 
матеріалу, роботи з додатковою літерату-
рою, розв�язання типового завдання, під-
готовки повідомлень, доповідей, рефератів 
відбувається формування в студентів 
внутрішньої мотивації, стійкого інтересу 
до навчального предмета. Це виявляється 
в організації ним самоконтролю за допо-
могою підручників, методичних посібни-
ків, конспекту, електронного тестування. 
Приймаючи звіт студента, викладач оголо-
шує загальний підсумок його роботи, 

визначаючи при цьому рівень досягнення 
мети виконання ним самостійної роботи. 
Як показала практика, можливості управ-
ління елементами самостійної діяльності 
дуже різноманітні, кожний викладач, 
ґрунтуючись на власному досвіді включає 
ці елементи у навчальний процес.  
Багаторічний досвід практичної роботи 

дозволяє нам наголосити на недостатній 
розробленості форм і методів організації 
СРС у навчальній діяльності ВНЗ через 
низку причин: 

! викладачі часто перевантажені 
повсякденною навчальною й організацій-
ною роботою; 

! у вищих навчальних закладах зага-
лом недостатній рівень індивідуалізації 
навчання; 

! часто самостійна робота студентів 
перетворюється в роботу під керівництвом 
викладача; 

! недостатніми є засоби, у тому 
числі електронні, за допомогою яких 
викладач міг би прискорити прийом звітів 
із самостійної роботи; 

! недостатньо розвинуте навчально-
методичне забезпечення СРС, що могло б 
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правити за своєрідний �самовчитель� для 
студентів.  
Зауважимо, що будь-який процес 

навчання передбачає наявність потоків 
інформації, що йдуть від викладача до 
студента (за каналом прямого зв'язку) і 
назад (за каналом зворотного зв'язку). Для 
аналізу процесів самостійної переробки 
інформації в системі будь-якого виду, у 
тому числі навчання, широко використо-
вується поняття алгоритму. Під алгорит-
мом мається на увазі точне і зрозуміле 
розпорядження (вказівка) виконавцю здій-
снити послідовність дій, спрямованих на 
досягнення певної мети чи на розв�язання 
поставленого завдання. Як відомо, основ-
ними властивостями алгоритмічної систе-
ми є: детермінованість, тобто чітка визна-
ченість, однозначна дієвість, коли кожна 
стадія процесу однозначно визначає нас-
тупну стадію; послідовність, тобто вико-
нання всіх дій у зазначеному порядку, 
включаючи пошук, розв�язання і прове-
дення перетворень; визначеність, тобто 
застосовуючи алгоритм в одній і тій же 
ситуації кілька разів, дослідник повинний 
одержати той самий результат; масовість, 
тобто можливість застосування алгоритму 
до розв�язання задач певного типу; резуль-
тативність, тобто, виконання запропоно-
ваних алгоритмом операцій повинне обо-
в'язково привести до розв�язання задачі. 
Процес самостійної роботи студентів 

дуже складний і різноманітний, тому необ-
хідно чітко визначити послідовність вико-
нання дій, можливість застосування цих 
дій при розв�язанні тих чи інших задач, 
тобто створити алгоритм організації СРС. 
Для цього доцільно виявити: 

! труднощі, що виникають при вико-
нанні самостійної роботи: а) об'єктивного 
характеру; б) суб'єктивного характеру; 

! можливості керування самостій-
ною роботою студентів: а) зміст керуван-
ня; б) завдання керування; 

! можливості контролю за перебігом 
виконання самостійної роботи студентами: 
а) зміст контролю; б) завдання контролю. 
Цей алгоритм має всі перераховані ви-

ще властивості алгоритмічних систем, хоча 
і не в такому �суворому� розумінні, як це 
робиться в математичному моделюванні. 

Проілюструємо поняття алгоритму на при-
кладі аналізу організації самостійної робо-
ти студентів при вивченні змістових моду-
лів з навчальних дисциплін �Математич-
ний аналіз ризиків у страхуванні� та �Ймо-
вірнісні моделі страхової математики�. 
Основними формами організації СРС є  

! розв�язання навчальних приклад-
них професійно-орієнтованих задач на 
практичних заняттях; 

! самостійне вивчення відповідних 
тем і розділів змістових модулів за допо-
могою навчально-методичних посібників і 
електронних підручників; 

! підготовку повідомлень, доповідей 
і виступ з ними на практичних заняттях; 

! підготовку і написання рефератів; 
! підготовку до контрольних заходів 

(написання контрольних і самостійних ро-
біт, тестування, у тому числі електронне); 

! участь у підсумкових заходах. 
Наведемо приклад алгоритму проведен-

ня практичного заняття. Після пояснення 
теоретичного матеріалу з теми, викладач 
переходить до питання про необхідність 
виконання типового завдання біля дошки. 
Якщо в цьому є потреба, то він пояснює 
актуальність цієї задачі для майбутньої 
професійної діяльності та наводить розв�я-
зання задачі біля дошки. Аналогічно роз-
в�язується питання про необхідність роботи 
студентів з навчально-методичним посіб-
ником. Згодом студенти переходять до 
самостійного виконання типових завдань, 
після чого здійснюється самоконтроль та 
перехресний контроль, який полягає у 
виявленні помилок у власній роботі або у 
роботі товаришів. Якщо завдання розв�яза-
не правильно, то можна вважати, що в 
студента сформована орієнтуюча і вико-
навча основа дій і він готовий до розв�я-
зання більш складних завдань з теми. Якщо 
ж заданого рівня не досягнуто, то студент 
вирішує питання про необхідність повтор-
ного одержання консультації у викладача 
чи самостійного доопрацьовування мате-
ріалу з навчально-методичного посібника 
або електронного підручника.  
Як показала практика, одним із шляхів 

підвищення ефективності СРС є викорис-
тання принципів і методів дистанційної 
освіти. Умовою застосування цих принци-
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пів і методів у практиці навчання є наяв-
ність навчально-методичного та матері-
ально-технічного забезпечення (навчаль-
но-методичних посібників, електронних 
посібників), що дозволяє реалізувати цілі 
освітньо-професійної програми при орга-
нізації дистанційної освіти для студентів 
денної форми навчання, як важливого 
методу активізації СРС. 
Наведемо приклад алгоритму прове-

дення самостійної роботи студентів у 
системі дистанційного навчання. При 
роботі зі створеними нами електронними 
комплексами студенти можуть самостійно 
обирати тему вивчення з матеріалу нав-
чальної дисципліни, тобто з низки запро-
понованих для вивчення блоків (індивіду-
альна модель страхування, колективна 
модель страхування, моделі банкрутства 
тощо). У процесі роботи з потрібною 
темою студентові пропонується для вив-
чення низка ключових питань, відпра-
цьовування яких допоможе надалі справи-
тися з контрольними питаннями чи тесту-
ванням. Якщо студент виконав завдання 
проміжного контролю, то йому необхідно 
перейти до розв�язання задач з розділу 
�засоби самодіагностики�. В іншому ви-
падку необхідно знову опрацювати теоре-
тичний матеріал з обраної для вивчення 
теми. Якщо задачу не розв�язано, студент 
самостійно виділяє основні поняття і 
категорії, відсутність розуміння яких не 
дозволила йому розв�язати дану задачу, і, 
звернувшись у глосарій електронного 
підручника, може закріпити розуміння цих 
понять. 
Розв�язавши задачу заново з врахуван-

ням визначених для себе зауважень сту-
дент, який знову не зміг досягти заданого 

рівня засвоєння знань повинен звернутися 
до викладача і, одержавши його консуль-
тацію, спробувати виконати контрольне 
завдання ще раз. Якщо завдання розв�я-
зане, то можна вибрати наступну тему для 
самостійної роботи. До того ж, залежно 
від вибору форми організації самостійної 
роботи студент визначає джерела інфор-
мації, які він хотів би використовувати. Це 
може бути або навчально-методичний 
посібник, що входить до інформаційної 
бази з визначеного змістового модуля, або 
інші підручники чи інформація запропоно-
вана глобальними мережами.  
Отже, розробка та впровадження алго-

ритмів організації СРС сприяє підвищен-
ню самостійності, відповідальності за 
результати своєї діяльності, що дає мож-
ливість створити умови для самореалізації 
майбутніх фахівців, виявити їх індивіду-
альні здібності, стимулює творчу роботу, 
індивідуалізує процес навчання в усіх 
формах навчальної та виховної діяльності 
вищого навчального закладу. 
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Резюме. Дзундза А.И. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНІЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. В статье рассматривается алгоритмический подход к организации са-
мостоятельной работы студентов. Разработка и внедрение алгоритмов организации СРС способствует 
повышению самостоятельности, ответственности за результати деятельности, создает условия для 
самореализации будущих специалистов, выявления их индивидуальних способностей, индивидуализации 
процесса обучения. 

Summary. Dzundza A. PRACTICAL ASPECTS OF INDEPENDENT STUDENTS� WORK. In this 
article an algorithmic approach to the organization of independent students� work is being discussed. The 
development and introduction of independent students� work algorithms help to increase independence and 
responsibility for the results of work, create favorable conditions for self-realization, and revealing of students� 
individual capasities and benefit the individualization of tuition process. 
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