
 341 

школи раніше розподіляє всіх викладачів по аудиторіях для «на-
гляду» за ходом екзамену. В невеликих аудиторіях (на 20—30 
чол.) майже завжди присутні 2 викладачі, а у великих (на 100—
150 чол.) — до 3-х. Їх завдання: а) роздача екзаменаційних біле-
тів, а також стандартних, завірених печаткою вузу, аркушів для 
відповідей і окремо для чернеток; б) безпосередній нагляд за хо-
дом екзамену. 

Студент, помічений в списуванні, підказках, без попередніх 
зауважень і коментаріїв видаляється з аудиторії, результати скла-
дання екзамену анулюються, і відповідь оцінюється в «0» балів. 

Після завершення екзамену у відповідності з його регламентом 
(2 або 3 години в залежності від складності предмету), студент здає 
свою відповідь викладачу і розписується у відомості, тим самим пос-
відчуючи де-юре сам факт складання ним іспиту. Відповіді студен-
тів здаються відразу в учбову частину, звідки вони того ж дня (чи 
наступного) видаються спеціально виділеним особам із числа особ-
ливо довірених працівників вузу або частіше сторонніх організацій 
для зашифровки листів. Для цього від кожного стандартного листа з 
відповіддю на питання білету відривається верхня частина, де вка-
зуються прізвище, ім’я та інші об’єктивні дані студента. Довірені 
особи на аркуші і купоні ставлять умовні цифри або символи. Після 
цього відірвані купони здаються в учбову частину, а відповіді (та-
кож через учбову частину) видаються викладачу-екзаменатору. 

Після перевірки ( звичайно впродовж тижня для потоку у 100 
студентів) аналогічним чином проводиться дешифровка листів, дані 
подаються в комп’ютер, який після завершення сесії видає повну 
інформацію про результати складання екзаменів кожним студентом. 
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ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Методологія викладання навчальних дисциплін студентам дещо 

відрізняється від тієї методики, до якої вони звикли у школі. Пере-
хід, мається на увазі психологічний, від сприйняття вимог середньої 
школи до вимог вищої школи має певний часовий лаг, який, на 
жаль, не враховується програмами та педагогами вищої школи. 
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На жаль не всі ті, хто призвані нести студентам «нову істину» це 
розуміють і тому досить часто виникають ситуації (типові), при 
яких виникають безліч проблем між студентами перших курсів і ви-
кладачами. З суто прагматичної точки зору, яка є сутністю відносин 
між викладачем і студентом початкових курсів, виникає дилема, яка 
має вже, раніше означене людське тлумачення «я — викладач, а 
ти — студент». Тобто, за відсутністю часу (або вміння) у викладача 
на з’ясування психологічної картини можливості і готовності 
сприйняття технології і методології викладання його дисципліни 
студентами на перших курсах, може створюватися певний бар’єр 
«несприйняття інформації». Тобто, студенти перших курсів (як би 
вони не вважали себе дорослими) практично не готові до сприйнят-
тя технології (методології) подання знань у вищій школі. 

Ця проблема не є чимось таким, що дуже хвилює вищу школу. 
І, можливо, до цього можна віднестися спокійно, але на жаль 
може трапитися те, що «потенційно обдаровані» студенти будуть 
втрачені лише через те, що школа не надала їм навиків «бійця» і 
не навчила швидко адаптуватися до незвичних методик отриман-
ня знань. 

Тому, на наш погляд, можливо доцільно спробувати зробити 
перший курс не за традиційною схемою двох семестрів, а по схе-
мі трьох семестрів, згаявши перший триместр (термін можна ви-
значати за доцільністю) на поєднання викладання навчальних ди-
сциплін з тестуванням тієї частини курсу, яка була викладена, що 
можливо, з одного боку, дасть студенту можливість адаптуватися 
до вимог вищої школи, а з іншого — надасть викладачу можли-
вість коректувати технологію викладання навчального курсу з 
урахуванням психологічних можливостей студентів, які вивча-
ють цю дисципліну. 
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Існує і застосовується два основних види науково-дослідної 
роботи студентів (НДРС). 


