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Анотація 

В статті визначені форми самостійної роботи студентів при дистанційному вивченні інженерної та 

комп’ютерної графіки на базі дистанційного курсу „Інженерна та комп’ютерна графіка”, розробленого в 

Вінницькому національному технічному університеті.  

Ключові слова: інженерна та комп’ютерна графіка, дистанційний курс, самостійна робота студентів. 

 

Abstract 

In the article are defined the forms of student’s work for distance learning of engineering and computer graphics, 

which are based on distance course "Engineering and Computer Graphics", developed in Vinnytsia National Technical 

University. 
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В умовах дистанційного навчання самостійна робота стає одним із основних методів навчання. 

Самостійна робота студентів – це сукупність різноманітних навчальних прийомів і дій, за допомогою 

яких вони самостійно закріплюють і поглиблюють раніше набуті теоретичні знання, практичні навички 

й уміння, а також оволодівають новими [1, с.344]. Самостійна робота повинна спрямовуватись на 

розвиток у студента самостійності, вміння здобувати знання, та вміння застосувати їх в практичній 

діяльності. 

В дистанційному курсі „Інженерна та комп’ютерна графіка” організовані наступні форми 

самостійної роботи студентів: 

систематична робота з електронним підручником (робота з конспектом лекцій, використання 

семантичного конспекту до кожної теми, методичні матеріали в Бібліотеці курсу, посилання на 

додаткову літературу); 

- систематичне виконання практичних завдань (розв’язання задач, виконання графічних завдань 

індивідуально та в групі); 

- виконання різного роду індивідуальних завдань (виконання розрахунково-графічних робіт, 

проходження тестів для самоперевірки та відповіді на відкриті запитання, та ін.); 

- спілкування з усіма учасниками навчального процесу (підготовка до тематичних чатів, 

спілкування в Форумі , спілкування з одногрупниками при вирішенні різних проблем, електронні 

консультації та ін.) [2]. 

Для підтримки систематичної самостійної роботи студентів система eLearning Server 3000 дозволяє 

створити Розклад занять, де тьютором вказується назва заняття, тип заняття, група, для якої воно 

проводиться, дата та час його початку та закінчення У Розкладі занять також задається послідовність 

вивчення матеріалу, графік виконання вправ та завдань. 

Також для раціональної організації самостійної роботи в курсі та підвищення мотивації студентів 

використовуються наступні засоби: 

- оформлення та структурування навчального тексту;  

- використання додаткових матеріалів;  

- використання наочності; 

- наведення прикладів вирішення графічних задач; 

- створення питань для самоконтролю; 

- підтримка тьютора; 
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- обговорення результатів роботи; 

- обговорення проблемних питань; 

- організація навчання в малих групах; 

- система заохочень і підтримки та ін. [3] 

Крім того, передбачається можливість самостійного вибору учнем завдання, прийняття 

самостійного рішення про перехід до наступного етапу навчання, можливість самостійного планування 

свого часу. Це важливо при дистанційному навчанні, коли організація самостійної роботи і управління 

нею відбуваються тільки за допомогою інформації. Дистанційні студенти не тільки самостійно 

виконують практичні завдання, але й відпрацьовують весь необхідний теоретичний матеріал. 

Самостійна робота в дистанційному курсі – це двосторонній процес діяльності тьютора (організація й 

управління) та діяльності студента (здобуття знань). Самостійність у здобутті знань проявляється лише 

завдяки власній діяльності, з появою внутрішньої потреби у знаннях, пізнавальних інтересів, 

захопленості [4, с.434]. Самостійність студента передбачає самоорганізацію діяльності; уміння самому 

організовувати себе в процесі досягнення мети; уміння самостійно здійснювати управління своєю 

діяльністю (ставити мету і планувати, організовувати свою діяльність, оцінювати й коректувати 

результати); уміння приймати й здійснювати рішення з корекції власних індивідуальних особливостей. 

В даному аспекті дистанційний курс можна розглядати як засіб підвищення ефективності 

самостійної роботи студентів всіх форм навчання (не тільки дистанційної). Тому такий методологічний 

підхід в організації СРС був використаний при проведенні дистанційного курсу „Інженерна та 

комп’ютерна графіка” для студентів очної форми навчання. 

Висновки 

На базі дистанційного курсу „Інженерна та комп’ютерна графіка” виявлено можливість поєднання 

дистанційних занять з традиційними формами організації навчального процесу; проаналізовані засоби 

раціональної організації та форми організації самостійної роботи при дистанційному навчанні. 
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