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Нова парадигма сучасної освіти орієнтує навчальний процес у вищих
навчальних закладах на створення для студентів можливостей займати
активну позицію у здобутті знань, на досягнення нових пізнавальних орієнтирів в опануванні майбутньою професійною діяльністю. Тому самостійна робота студентів має розглядатися як специфічна пізнавальна діяльність, яка поряд з іншими формами організації навчального процесу самостійно реалізується самими студентами за запропонованою викладачем або за власноруч розробленою програмою, що поглиблює і доповнює
аудиторні форми навчання. Така діяльність студентів потребує відповідної організації та дидактичного забезпечення навчального процесу, зокрема розробки навчально-методичного комплексу (НМК) нового типу, застосування якого надає можливість принципово перебудувати процес навчання, трансформувавши його до сучасних вимог адаптивності, доступності та мобільності [1].
Електронний НМК має містити як інформаційну складову (дані), так
і діяльнісну (програми). До інформаційної відносимо традиційні складові
НМК: навчальний посібник; збірник задач; узгоджені з текстом підручника аудіо- та відеоматеріали (або комп’ютерні моделі) для демонстрації
фізичних явищ, принципів роботи приладів та установок; зразки таблиць
для виконання лабораторних робіт, а також віртуальні лабораторні роботи; тести для самоперевірки; додаткові матеріали.
Діяльнісна складова НМК нового типу має містити: автономні педагогічні програмні засоби, що виконуються на пристрої доступу до комплексу (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон тощо);
традиційні хмарні засоби Google Apps (Пошта Google, Календар Google,
Чат Google, Диск (Документи) Google та Сайти Google); хмарні педагогічні програмні засоби, інтегровані з Google Apps (віртуальні лабораторні
роботи, засоби аналізу відео, опрацювання експериментальних даних
тощо); хмарні засоби управління навчанням (електронні журнали на основі Таблиць Google, розклад занять та консультацій (Календар Google),
засоби дистанційного консультування на основі соціальних засобів
Google).
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Електронний
НМК виконує організуючу функцію, оскільки він призначений
для самостійної роботи студентів. Ця
функція виявляється
у впливі комплексу
на організацію всього процесу навчання.
Складений нами алгоритм позааудиторної самостійної роботи студентів заочної форми навчання
представлений
на
рис. 1.
Залежно від результатів самоконтролю студент приймає рішення щодо необхідності додаткового вивчення навчального матеріалу, допомоги з боку викладача. Головним факРис. 1. Алгоритм позааудиторної
тором при цьому є
самостійної роботи студентів
активізація, оскільки
заочної форми навчання
використання НМК
спрямовує студентів на цілеспрямовану пізнавальну діяльність, підвищує
інтерес до вивчення фізики, їх творчу самостійність при засвоєнні знань.
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