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АКТИВІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Як показує практика, якість вищої освіти лежить в основі роз-
витку загальноєвропейського простору вищої освіти. Серед основ-
них напрямків роботи по підвищенню якості вищої освіти є зрос-
тання ролі медіаосвітньої підготовки викладача, який повинен
проектувати освітнє та навчальне середовище із залученням су-
часних інформаційних, комп’ютерних та педагогічних техноло-
гій, окрім використання в організації навчального процесу тра-
диційних методів і форм навчання; використання в організації
навчального процесу методів і форм навчання, які є характерни-
ми для європейської зони освіти, розширення наукових дослі-
джень і їх впровадження в навчальний процес, залучення студен-
тів до науково-дослідної роботи.

Основними формами такої роботи є наукові дослідження при
виконанні курсових та дипломних робіт, залучення студентів до
участі в науково-дослідній роботі по темі кафедри, участь студен-
тів у студентських наукових конференціях, олімпіадах та конкур-
сах наукових робіт.

Дослідницькі роботи студентів — це самостійні проектні ро-
боти, присвячені вирішенню актуальних питань з теми, що ви-
вчається з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки й пе-
редового досвіду, які включають в себе елементи наукових
розробок, що сприяють ефективному вирішенню досліджуваль-
ної теми.

Важливим етапом в процесі наукової роботи є консультації з
науковим керівником, в результаті яких студенти краще орієнту-
ються в напрямках науково-технічного прогресу в галузі інфор-
матизації, поглиблюють свої знання з проблеми, що досліджується.
Такі консультації викликають більшу зацікавленість до дисцип-
лін, пов’язаних з науковим дослідженням, що, в свою чергу, сти-
мулює студентів до більш відповільного ставлення до навчання,
розуміння необхідності оволодіння базовими знаннями.

Навчальний процес, при цьому, характеризується високою
ефективністю, супроводжується стійким інтересом, натхненністю
(як студентів, так і викладачів); отримані знання відзначаються
глибиною, міцністю, дієвістю. Використання дослідницького ме-
тоду навчання потребує відповідної підготовки учнів та високого
рівня педагогічної компетенції викладача.
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Конференції та олімпіади, що проводить кафедра інформацій-
них систем, забезпечують стимулювання студентів до підвищен-
ня їхнього інтелектуального рівня, професійно-фахових навичок
та творчої праці, розвиток та реалізацію здібностей студентів,
розвиток їх мислення та вміння аналізувати. Досвід показує, що
за останні роки інтерес до таких конференцій значно підвищився.
І якщо раніше студент міг, наприклад, лише підготувати доповідь
на конференцію і прочитати її, не звертаючи уваги на виступи
інших учасників, то зараз студенти приймають активну участь у
роботі, задають питання, вступають у дискусії. Спілкування між
учасниками під час проведення олімпіад та конференцій викли-
кають у студентів бажання поділитись своїми думками, практич-
ним досвідом та науковими дослідженнями, заохочують до обго-
ворення проблем впровадження і використання новітніх інформа-
ційних технологій в економіці України.

Проведення фундаментальних, пошукових та прикладних на-
укових досліджень розширює науковий світогляд студентів, ак-
тивізує їх навчально-пізнавальну діяльність. Займаючись науко-
вою роботою, студенти ширше знайомляться з літературними
джерелами, розширюють свої знання, користуючись всесвітньою
мережею Internet. Приймаючи участь в наукових дослідженнях,
студенти глибше знайомляться зі своєю спеціальністю, підвищу-
ють кваліфікаційний рівень, отримують практичні навички, які
розширюють знання, отримані на лекціях. Результати своїх до-
сліджень студенти використовують в написанні курсових робіт і
дипломної роботи.

М. І. Радченко, ст. викл. кафедри
психології та педагогіки

ЕФЕКТИВНИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

1. Пошук оптимальної моделі побудови навчального процесу
при обмеженій кількості годин, що відводять на аудиторну робо-
ту, може відбуватися щонайменше у двох напрямках: методич-
ному (за рахунок спеціальної організації навчального матеріалу,
його концентрації та розподілу, специфічних форм, методів та за-
собів навчання) та соціально-психологічному (завдяки викорис-
танню резервних можливостей психіки суб’єкта навчання в про-
цесі формування міжособистісних стосунків).


