
наклонностями, интересами и возможностями. При этом студент должен учиться сам, а 
преподаватель - осуществлять управление его самостоятельным обучением: создавать 
мотивацию, планировать, организовывать, консультировать, а также контролировать 
результаты обучения (в результате контроля и самоконтроля анализируется количество и 
качество выполненных заданий, разрабатываются методы ликвидации пробелов в знаниях 
и недостатков в организации познавательной деятельности (коррекция), активизируется и 
совершенствуется самостоятельная работа в целом). Решение этой задачи заключается в 
необходимости внедрения, наряду с традиционными, инновационных технологий в 
управление самостоятельной работой студентов, которые обеспечили бы студенту 
развитие его самостоятельности и формирование умений осуществлять самоуправление 
учебно-познавательной деятельностью [1, с. 176-177]. 

Одной из таких инновационных технологий является дистанционная модель 
образования, особенностью которой является индивидуализация обучения. При этом 
технология дистанционного обучения предполагает самостоятельное изучение учебных 
дисциплин и является одним из эффективных средств реализации управления 
самостоятельной работой обучаемых. 

В практике подготовки специалистов различного профиля кафедра математики 
Бердянского государственного педагогического университета при изучении 
математических дисциплин, в том числе и высшей математики, в ходе реализации 
самостоятельной работы студентов и управления ею практикует активное применение 
элементов технологий дистанционного обучения: организация аудиторных занятий в 
формате Интернет-конференций, проведение дистанционных консультаций по вопросам 
самостоятельной работы студентов в режиме он-лайн, использование слайд- и 
видеолекций, использование индивидуальных компьютерных тренингов, а также с целью 
повышения эффективности контроля уровня академических достижений студентов, в том 
числе и контроля самостоятельной работы, преподаватели кафедры используют 
компьютерное тестирование на базе платформы Moodle (Модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда). Рассмотренные технологии 
дистанционного обучения, в свою очередь, позволяют студентам различных профилей 
усвоить не только фундаментальные знания при изучении математических дисциплин, но 
и готовят будущих специалистов к самостоятельному овладению новыми знаниями, 
применению их при решении задач профессиональной направленности, а также 
способствуют повышению результативности математического образования в целом. 
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РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В САМОСТІЙНОЇ РОБОТІ СТУДЕНТІВ 

Зараз в зв'язку з Болонським процесом «підвищення якості вищої освіти 
неможливо без цілеспрямованої самостійної роботи студента - важливої форми 
навчального процесу під керівництвом і контролем викладача, в ході якого освоюються 
нові навички пізнання, формується науковий світогляд та власні переконання з 
використанням отриманих знань та вмінь у практичної діяльності» [1]. 
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Зараз є дуже багато визначень терміна «самостійна робота студентів», але всі їх 
можна поділити на три групи: 1) позааудіторна робота студентів з навчальним матеріалом; 
2) безперервна самоосвіта; 3) самопідготовка з послідуючим контролем викладача. На наш 
погляд, самостійна робота студентів (СРС) - це системна позааудіторна робота студентів з 
метою пошуку, аналізу, обробки та використання інформації з метою отримання 
необхідним знань та/або самоосвіти. 

Основними функціями СРС, на наш погляд, є самоосвітня (формування навичок 
роботи з інформацією, її аналіз та ін.) та пізнавальна (отримання нових знань). Але деякі 
фахівці [2], крім цих, називають також такі функції, як прогностична (вміння студента 
вчасно передбачати й оцінювати результат), корегуюча (вміння вчасно коригувати свою 
діяльність) та виховна (формування самостійності як риси характеру). 

В організації СРС велика роль належить бібліотекам, тому що забезпечення 
інформаційних потреб читачів - один із стратегічних напрямів роботи будь-якої 
бібліотеки. Бібліотечно-інформаційне забезпечення СРС - це, на думку фахівців, вид 
бібліотечно-інформаційної діяльності, спрямований на формування документних, 
інформаційних і когнітивних ресурсів, здатних повно й оперативно задовольнити потреби 
студентів, пов'язані з самостійною роботою [3, с. 15]. Для цього в бібліотеках 
створюються електроні каталоги, а в автоматизованих бібліотечних системах вводяться 
такі послуги, як on-line довідка, віртуальний бібліограф та ін. В підрозділах бібліотеки 
завжди повинен бути черговий бібліограф-консультант, бо саме «працівники означених 
служб здійснюють інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування 
користувачів, вивчаючі інформаційні потреби викладачів, наукових співробітників та 
студентів ВНЗ з метою їх максимального задоволення» [4|. 

Тому науковою бібліотекою Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого сумісно з кафедрами та редакційно-видавничим відділом створено 
Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс (СЕНМК), в якому в 
повнотекстовому форматі представлені підручники та навчально-методичні посібники, а 
також списки рекомендованої літератури. Окрім цього, на сайті розміщені проблемно-
орієнтовані банки знань (ПОБЗ). Вони представлені в двох видах: 1) ПОБЗ з різних 
учбових тем і дисциплін, 2) Г10БЗ для слухачів факультету підготовки професійних 
суддів. У ПОБЗ з учбових тем і дисциплін є повнотекстові варіанти підручників і 
монографій, що користуються підвищеним попитом та матеріали судової практики. Також 
на сайті бібліотеки є віртуальні виставки та огляди з певних тем (наприклад, по темам 
«Історія української культури», «Конституція України - основа правової держави», 
«Захист прав людини і основоположних свобод», «Ярослав Мудрий - видатний діяч 
Київської Русі» та ін.). Усі ці матеріали користуються великою популярністю серед 
читачів бібліотеки, тому що ця інформація допомагає їм в підготовці до семінарських та 
практичних занять, написання курсових робіт, рефератів та ін. 

З цього можна зробити висновок, що бібліотека з її інформаційними ресурсами 
відіграє важливу роль в самостійної роботі студента. 
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