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Отже, раціональна організації самостійної роботи студентів з викорис-
танням інноваційних форм дозволяє не тільки інтенсифікувати роботу в якіс-
ному засвоєнні навчального матеріалу, а й стимулює покращення професіо-
нальної підготовки фахівців вищої кваліфікації шляхом формування діючої 
системи фундаментальних і професійних знань, умінь і навичок, які вони мо-
гли б вільно і самостійно застосовувати у практичній професійній діяльності, 
закладає основи подальшої постійної самоосвіти та самовдосконалення, а ін-
формаційно-освітнє середовище, яке створюється за допомогою інтеграції 
сукупності програмно-апаратних та традиційних форм навчання визначає са-
мостійну роботу студента як більш незалежну, пріоритетну та творчу.

Самостійна робота – це самостійна діяльність, яку науково-
педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її студент за 
завданнями та під методичним керівництвом і контролем науково-
педагогічного працівника без його прямої участі.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІН З ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ

А.К. Кац, Л.Д. Дмитренко

В сучасних умовах використання інноваційних та інформаційних тех-
нологій підвищує інтерес студентів до здобуття нових знань та їх практично-
го застосування, сприяють пошуку власних підходів до розв’язання нестан-
дартних завдань, розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, вчать сту-
дентів орієнтуватися в інформаційному просторі, сприяють формуванню їх 
інформаційної культури. 

Вирішити всі ці питання допомагає дистанційне навчання, основним
принципом якого є інтерактивна взаємодія у процесі роботи студентів і ви-
кладачів. Воно базується переважно на самостійному отриманні студентами
необхідного обсягу знань високої якості та передбачає поєднання широкого 
спектру традиційних і новітніх інформаційних технологій.

Дистанційне навчання може відбуватися в будь-який зручній час, прак-
тично не виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого місця, можна під-
тримувати регулярний контакт з викладачем та з іншими студентами, вико-
нувати завдання за індивідуальними графіком і розкладом, з максимальною 
зручністю для студентів та викладачів. 

В ОНАХТ створений Центр дистанційного навчання, який дозволяє 
самостійно вивчити дисципліни, що викладаються в академії на базі системи 
Moodle (акронім від Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment –
модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – навча-
льна платформа, призначена для об’єднання педагогів, адміністраторів і уч-
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нів (студентів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створен-
ня персоналізованого навчального середовища.

У VI-му семестрі студенти спеціальності 181 «Харчові технології» 
(6.051701 «Харчові технології та інженерія») професійного спрямування «Те-
хнології зберігання і переробки зерна» вивчають на кафедрі Технології збері-
гання зерна дисципліну «Технологія зберігання та сушіння зерна», яка відно-
ситься до циклу професійної та практичної підготовки. Програма навчальної 
дисципліни складається з трьох змістових модулів, одним з яких є «Техноло-
гія елеваторної промисловості». Знання і уміння, отримані студентом в про-
цесі вивчення даного курсу, будуть використані у відповідних спеціальних 
дисциплінах на завершальних етапах навчання за фахом, в роботі над курсо-
вими та дипломними проектами, а також у практичній діяльності на підпри-
ємстві.

Для впровадження зимового дистанційного модулю з розділу «Техно-
логія елеваторної промисловості» заздалегідь було розміщено на сайті диста-
нційного навчання ОНАХТ повний конспект лекцій, список рекомендованої 
літератури, перелік питань до модульної контрольної роботи, методичні вка-
зівки до лабораторних робіт та виконання індивідуального завдання (розра-
хунково-графічного завдання).

Користуючись системою Moodle студенти отримали доступ до текстів 
лекцій, що дозволило мати повне уявлення про зміст курсу в цілому. Завдяки 
складеним методичним вказівкам, виконання розрахунково-графічного за-
вдання (РГЗ) в період зимового дистанційного модуля, дозволило студентам 
заощадити час і протягом семестру приділити більше уваги підготовці до ла-
бораторних робіт, до поточного і підсумкового контролю знань та виконання 
самостійної роботи. Якщо в ході роботи над зазначеним матеріалом або при
виконанні РГЗ, виникали питання або були незрозумілі моменти, студенти 
мали можливість спілкування з викладачем через особисті повідомлення, фо-
рум, чат. 

Протягом зимового дистанційного модулю лектори працювали зі сту-
дентами online, систематично заходили на сайт дистанційного навчання 
ОНАХТ, контролювали відвідування студентів та як вони опрацьовують ви-
кладений матеріал, як виконують індивідуальні завдання. Відповідали на за-
питання як в системі дистанційного навчання, так і з використанням елект-
ронної пошти.

На першій лекції у другому семестрі був проведений контроль знань за 
матеріалами зимового дистанційного модулю, за який кожен студент макси-
мально мав змогу отримати 15 балів, які включено до рейтингу дисципліни з
розділу «Технологія елеваторної промисловості».

Такі методологічні особливості проведення дистанційного навчання 
показали високі результати та значну ефективність – майже всі студенти від-
відували сайт дистанційного навчання, опрацьовували означені теми лекцій 
та виконали індивідуальне завдання. За результатами контролю середня ус-
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пішність студентів склала майже 86 %, а якість навчання протягом зимового 
дистанційного модулю – 53 %.

На нашу думку, дистанційне навчання підвищує ефективність самос-
тійної роботи, надає студентам нові можливості для творчого самовиразу та 
закріплення професійних знань, а викладачам в свою чергу дозволяє реалізо-
вувати абсолютно нові форми і методи навчання із застосування інновацій-
них та інформаційних технологій. Розвиток дистанційного навчання буде 
продовжуватися і вдосконалюватися із розвитком інтернет-технологій і вдос-
коналенням методів дистанційного навчання.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ

О.В. Алексашин, Г.А. Гончарук

Одним із основних факторів підвищення якості підготовки у ВНЗах яв-
ляються організація та контроль самостійних робіт студентів. Контроль са-
мостійної роботи можна здійснювати за допомогою:

- опитування студентів по поточному учбовому матеріалу на практич-
них заняттях;

- опитування при прийомі лабораторних робіт, а також розрахунково-
графічних робіт;

- проведення контрольних робіт на практичних заняттях;
- машинного опитування студентів, тобто за допомогою технічних за-

собів навчання;
- короткого опитування окремих студентів під час лекцій.
Це дозволить скласти чітку уяву про роботу кожного студента протя-

гом семестру, про рівень його знань.
Студентам повинна бути надана своєчасна допомога у вигляді консуль-

тацій, індивідуальних занять, бесід і т.п.
Особливої уваги потребують студенти, з омеженими фізичними влас-

тивостями. З ними потрібно проводити цілеспрямовані індивідуальні заняття, 
з тим щоб допомогти їм за короткий час отримати знання в повному обсязі. 

Для підвищення творчої активності, ефективності самостійної роботи 
студентів, якості підготовки бакалаврів та магістрів рекомендується:

- пропонувати студентам для самостійного опрацювання розділи курсу, 
досить повно викладені в підручниках та учбових посібниках; лекції читати в 
основному по розділам і темам курсу, по яким є нові і перспективні науково-
технічні і практичні досягнення;

- насичувати елементами дослідного характеру лабораторні роботи, по-
в'язуючи їх з рішеннями актуальних, наукових, технічних та виробничих за-
дач;

- видавати студентам індивідуальні творчі завдання;
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