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самостійної роботи студентів заочної форми навчання.  Роботу присвячено навчально-
методичним  розробкам  кафедри,  які  призначені  для  самостійного  вивчення  хімії.  
Розглядаються  деякі  проблеми організації  і  контролю  самостійної  роботи  студентів  
заочної форми навчання.

И.В.  Ярошенко,  В.А.  Шапкин,  В.П.  Шендрик.  Некоторые вопросы организации 
самостоятельной   работы  студентов  заочной  формы  обучения.  Работа  посвящена 
учебно-методическим  разработкам  кафедры,  предназначенным для  самостоятельного 
изучения  химии.  Рассматриваются  некоторые  проблемы организации  и  контроля 
самостоятельной  работы студентов заочной формы обучения.

I.V. Yaroshenko, V.A. Shapkin, V.P. Shendrik. Some questions of organizing the extra-
mural students self-made work. The article is devoted to educational methodical manuals for self-
education of the chemistry which are worked out by the department.  Some problems of organizing 
and checking the extra-mural student’s self-made work are considered.

Фундаментальні  дисципліни,  зокрема,  й  хімія,  сприяють  розвитку 
творчого  мислення,  підвищенню  загальнонаукового  рівня  й  виробленню 
навичок  дослідницької  діяльності.  На  сьогодні  вивчення  фундаментальних 
дисциплін у технічному виші є одним із найважливіших елементів у підготовці 
висококваліфікованих і  конкурентноздатних  фахівців.  Однак,  обсяг  часу,  що 
відведений на аудиторні заняття для студентів заочної форми навчання, значно 
скорочений  порівняно  із  денною  формою  навчання.  Основний  обсяг 
навчального  навантаження  припадає  на  самостійну  роботу  студентів.  Тому 
керування самостійною роботою студентів, особливо заочних форм навчання, є 
одним  із  засобів  інтенсифікації  процесу  навчання  і  підвищення  якості  їх 
підготовки,  особливо  в  контексті  Болонського  процесу  [1].  За  таких  умов 
особливого  значення  набувають  навчально-методичні  розробки,  головним 
призначенням яких є допомога студентам у самостійному вивченні дисципліни. 
Рекомендації щодо такого роду навчальної літератури викладені в [2]. 

Кафедра  теоретичних  основ  хімії  ОНПУ  велику  увагу  приділяє 
вдосконаленню  навчально-методичних  посібників  для  самостійної  роботи 
студентів  і  має  певний  доробок  в  цьому  напрямі.  Викладачами  кафедри 
розроблено  електронний  «Конспект  лекцій  з  хімії»  для  студентів  усіх 
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спеціальностей, що вивчають хімію. У посібнику 20 лекцій, які висвітлюють як 
основні,  так  і  спеціальні  розділи  хімії,  що  традиційно  вивчаються  у  вищих 
технічних  навчальних  закладах.  Електронна  версія  «Конспекту»  у  5-ти 
частинах розміщена на сайті науково-технічної бібліотеки ОНПУ в Інтернеті. 
Посібник призначений для самостійного вивченні курсу хімії або окремих його 
розділів.  Конспект рекомендований в першу чергу студентам заочної форми 
навчання.  Ним можуть  скористатись  і  студенти  денної  форми навчання  для 
поглибленого вивчення лекційного курсу, зокрема, спеціальних розділів хімії.

У загальній  системі  організації  самостійної  роботи студентів-заочників 
особливе місце посідає контрольна робота з навчальної дисципліни. Її метою є 
не  лише  перевірка  рівня  засвоєння  навчального  матеріалу,  але  й,  що  більш 
важливе,  закріплення  отриманих  теоретичних  знань  і  набутих  практичних 
навичок.  Адже  для  успішного  виконання  контрольної  роботи  потрібно 
опрацювати і засвоїти певний обсяг програмного матеріалу навчального курсу.

 Для  підвищення  ефективності  самостійної  роботи  і  для  допомоги 
студентам-заочникам  у  виконанні  обов’язкової  контрольної  роботи  з  хімії 
кафедрою  розроблено  електронний  посібник  [3],  який  розміщено  на  сайті 
бібліотеки ОНПУ. Обсяг  інформації,  що міститься в ньому, оптимізований і 
адаптований під заочну аудиторію слухачів, що відповідає рекомендаціям [2]. 
До посібника увійшли ті  розділи курсу хімії,  які,  з  одного боку,  є найбільш 
важливими  для  інженерно-технічних  спеціальностей,  а  з  іншого  боку, 
дозволяють найбільш повно розкрити зміст курсу. На наш погляд, це розділи 
«Основні  закономірності  перебігу  хімічних  реакцій»,  «Окисно-відновні 
процеси»  і  «Електрохімічні  процеси».  Виконання  пропонованої  контрольної 
роботи  сприятиме  глибшому  засвоєнню  основних  понять  хімічної 
термодинаміки, законів термохімії та їх практичному застосуванню, дозволить 
вирішувати питання про принципову можливість перебігу реакції, передбачати 
напрямок оборотної реакції у рівноважній системі за різних умов, обчислювати 
електрорушійну  силу  гальванічних  елементів,  розуміти  механізми  корозії  і 
передбачати методи захисту від неї металів і металоконструкцій.

 Посібник  укладений  за  принципом  побудови  практичних  занять.  Він 
містить  теоретичні  відомості  з  означених  розділів,  приклади  застосування 
теоретичних  положень  і  розв’язання  задач.  В  кінці  кожного  підрозділу 
сформульовані питання для самоконтролю, що дозволить студентам перевірити 
рівень засвоєння найважливіших теоретичних положень конкретної теми і  їх 
застосування до розв’язання задач. 

Посібник [3] містить набір завдань до контрольної роботи – це 24 задачі, 
кожна з яких має 30 варіантів; роз’яснення щодо змісту і форми контрольної 
роботи,   а  також  необхідний  довідковий  матеріал.  Номер  варіанту  та 
індивідуальний набір завдань до нього визначаються за допомогою таблиці, а 
саме,  тим  її  рядком,  що відповідає  двом останнім  цифрам номера  залікової 
книжки  (шифру).  Наприклад,  двом  останнім  цифрам  залікової  книжки  17 
відповідає варіант № 17 і задачі №№ 1, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 24, а двом останнім 
цифрам залікової книжки 47 – теж варіант № 17, але  вже інший набір задач, – 
№№ 2,  5,  7,  10,  14,  16,  20,  23.  Такий  порядок  визначення  індивідуального 
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набору  завдань  максимально  знижує  можливість  механічного  списування 
студентами  задач  одне  в  одного.  Щодо  змісту  завдань,  то,  керуючись 
принципом поступового зростання  складності  і  проблемності  [1,  4],  а  також 
беручи  до  уваги  рівень  шкільної  підготовки  з  хімії  більшості  студентів-
заочників,  до посібника [3] включено в основному такі  типи завдань:  ті,  що 
відтворюють знання; за зразком та реконструктивно-варіативні. Що стосується 
частково-пошукових  завдань,  то  такого  типу  завдання  з  елементами 
дослідження  включено  до  програми  лабораторного  практикуму,  який 
проводиться  під  керівництвом  викладача  під  час  аудиторних  занять  і  є 
обов’язковою складовою для допуску студентів до екзаменаційної сесії.

Наявність  електронних  посібників  дозволяє  скоротити  час  і  витрати  на 
вивчення дисципліни, зменшити навантаження на викладача, надати доступ до 
навчального  матеріалу  різним  категоріям  студентів,  підвищити  ступінь 
засвоєння  матеріалу  [5].  Але  самими  лише  навчально-методичними 
розробками,  навіть  якісними,  проблеми  організації  самостійної  роботи 
студентів-заочників  далеко не вичерпуються.

Не  сприяє  активізації  самостійної  роботи  заочників  формальне 
рецензування  контрольних робіт.  Адже не  є  великою таємницею,  що дедалі 
меншає число студентів, які б самостійно їх виконували. Факт несамостійності 
роботи  студента  легко  встановлюється  під  час  зустрічі  з  ним  в  процесі 
приймання  (захисту)  контрольної  роботи  чи  заліку  (іспиту).  І  причина, 
зазвичай,  криється  не  лише  у  зайнятості  працюючого  студента.  Проблема 
глибша.  Це,  насамперед,  низький рівень  базової  підготовки з  природничих і 
математичних дисциплін, надто занижені вимоги до знань вступників на заочну 
форму  навчання,  несистематичність  у  самостійній  роботі  студента,  а  також 
невисокі   вимоги  до  знань,  отриманих заочником  під  час  навчання.  Можна 
лише погодитися  з  думкою [6],  що сучасний порядок,  коли студент-заочник 
звітує про свої знання лише в кінці семестру, не сприяє раціональній організації 
його самостійної роботи, не привчає до наполегливого вивчення матеріалу.

Отже,  традиційні  форми  і  методи  навчання  потребують  значного 
вдосконалення.  Актуальною  залишається  проблема  поліпшення  методів 
контролю за самостійною роботою студентів-заочників. Дуже корисною з цієї 
точки  зору  є  практика  обов’язкового  захисту  контрольних  робіт.  Цікавим 
вбачається досвід Українського заочного політехнічного інституту [7], в якому 
з  кожної  дисципліни  практикувалося,  як  правило,  проведення  одного 
колоквіуму та однієї аудиторної контрольної роботи в семестрі. (Чи збереглися 
ці  форми  контролю  дотепер?).  Студенти,  яких  систематично  викликали  на 
індивідуальні  бесіди  і  попередню  перевірку  знань,  краще  готувались  до 
семінарських  і  практичних  занять,  добре  розуміли  важливі  проблеми  і 
успішніше  складали  колоквіуми,  заліки  та  іспити  [6].  Важливою  формою 
навчання і організації самостійної роботи заочників є, як завжди, консультація, 
як групова, так і індивідуальна.

Лише  гармонійне  поєднання  всіх  форм  навчання  студентів-заочників  і 
пошук нових ефективних методів самостійної роботи і форм контролю матиме 
позитивний  вплив  на  якість  підготовки  фахівців.  Дистанційна  ж  освіта,  як 
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слушно зауважено [8], не може повністю замінити традиційної форми навчання, 
але  може  її  доповнити.  Сама  лише  заміна  назви  «заочна  освіта»  на 
«дистанційну освіту» сутності проблем першої не розв’яже. Сучасна система 
заочної освіти швидше потребує більш глибоких перетворень.
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