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Форми організації самостійної роботи студентів

Форми організації самостійної роботи студентів-першокурсників в першу чергу пов’язанні з умінням опрацьовувати наукові тексти (підручники, посібники, першоджерела): конспектування, реферування, складання тез; робота над конспектами лекцій, над документами. А також розв’язання задач, виконання вправ, самостійні спостереження, підготовка доповідей.
Усі види самостійної роботи студентів А. Алексюк поділяє на роботи репродуктивного типу, творчі і комбіновані, тобто такі, що включають елементи творчості і репродукції. Є. Заіка розділяє способи, як він їх визначає, самостійної роботи на чотири групи змістовні (виявлення структури, схеми тексту, складання плану прочитаного; читання з підкреслюванням важливого і позначками на полях та інш.); репродуктивні (багаторазове читання та повторення матеріалу; переказ тексту своїми словами, письмове конспектування прочитаного та інш.); колективні (участь у дискусії з однокурсниками; участь в діловій та рольовій іграх та інш.); поверхневі (побіжне читання-перегляд; вибіркове читання; уважне читання без застосування спеціальних прийомів переробки матеріалу та інш.).
У дослідженні автора студентам пропонувалося провести ранжування зазначених груп способів самостійної роботи у реальній та ідеальній діяльностях. У реальній діяльності способи самостійної роботи в середньому були проранжовані студентами у такому порядку: змістовні – поверхневі – репродуктивні – колективні; в ідеально організованій діяльності способи самостійної роботи проран жовані в дещо іншому порядку: змістовні – репродуктивні – колективні – поверхневі.
У нашому дослідженні у різних частинах (модулях) навчальної дисципліни студентам були запропоновані різні форми самостійної роботи. У першому модулі студенти самостійно складали і розв’язували завдання на задані теми, у другому – самостійно обирали та розв’язували різнорівневі індивідувальні завдання, у третьому – розв’язували однакові за рівнем складності індивідуальні завдання. Особливістю було також те, що самостійні завдання першого та другого модулів пропонувалися на початку вивчення модуля та здавалися в кінці його вивчення. Завдання третього модуля, окремі, не пов’язані між собою, необ’ємні завдання, пропонувалися після вивчення конкретної теми та здавалися на наступному занятті.
Анкетування студентів, проведене після вивчення матеріалу всіх трьох модулів, дало наступні результати: – на запитання „який вид завдань, на Вашу думку, був більш складним?” 79% опитаних визначили розв’язання різнорівневих індивідуальних завдань, що, на нашу думку, пов’язане з недостатньо об’єктивною оцінкою студентами власного рівня підготовки та, як результат, вибір завдань найскладнішого рівня; – на запитання „який вид завдань, на Вашу думку, більше допоміг Вам у вивченні матеріалу?” 69% опитаних відзначили розв’язання окремих індивідуальних завдань, що пов’язано із розділенням матеріалу, що виносився на самостійне опрацювання, на невеликі частини з чітким контролем виконання кожної частини; – на запитання „який вид завдань був, на Вашу думку, більш цікавим?” 49% опитаних вказали на самостійне складання та розв’язання завдань, 43% – розв’язання окремих індивідуальних завдань.
На підставі проведеного дослідження ми можемо зробити висновок, що при виконанні самостійних завдань студентами-першокурсниками можливо використовувати різні за формою завдання, та найбільш доцільними є невеликі за об’ємом завдання, що виконуються протягом короткого терміну з обов’язковим контролем їх виконання.

