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СЛМЛСГОЙ11ЛЯ РЛБО^'Л СТУДЭ1ГГЛУ иЕДЛГЛГ1ЧМАГА с1МКУЛ 1УГЭ ГА
У С1СТЭМН ЛОГ1КА МАТЭМАТЬ1Ч!1ЛЙ I I A/UM)IXT()>4<1
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Адт>1М
важных iiai'i.paMKay y/iacKaiiajK'miH вуч:)6па1а iipaii'X'.y у
мсдагаг'ппым ‘ш сты iyii,(‘ 3'>iyjiH(vii,na павсиГпэнпс у 1м дол! caMacroiiiiaii работi)i
студ этау (С Р С ), рас.нрацоука с 1(т:)мы ж' ai)raiii:^aiu>ii.
Нам! створана iiayiiaM с 1с:гэма самастойнай работы студ:)11тау недагаг‘1чпага
факультэта пры вывучэпп! лог1ка-матэматычных дысцьиипм, якая уключае у сябе
наступиыя элементы:

в) метод1эжу аргаи!зацьп i кантролю за СРС;

А.
А.

а) змсст С PC;
б) розиыя формы яе aprani3aiu>ii;

и

Адб1раюч1>1 матэрыял для самастойпай рабогы, складаючы за/^атп, як1я
ствараюць пэунук) глстэму, мы у сваёй практыцы П1 )ытрымл 1 ваемся иастунмых
натрабаваиняу:
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-дыдактычнай мэтазгодиа^ед!, якая разумеецца як уключэгпгс у самастойную
работу 111>гга1!пяу, накгравапых н а заб(!(:пяч:)1те г./н>|бокага i гвяу1.омага засваеиня
отудэптам) метадало1'*п сучасиага павуковага назмапня, разв1ццё у ix комплексу
рыс творчай дзейнасн.!, 1)озиых даследчых ri|)i)icMay i пав]>!кау;
-прафеглйнай а|)ыеитаванаг,и‘), якая азначае, гпто змест СР(> нав’т е п быць у
дастатковай меры звязап1>1 са змe(vгa^f яраг])ам i падручп1кау па магэмапяцы для
начатковай школы;
-змястоуТ(ай папоупепаши, якая разумеецца як В1>1карыг.та1т(' у самастойнай
рабоце матэр1>1ялу, звязанага оа змс'ггам ‘ннных вучэбтих дысцып./пн, для таго, каб
студэиты бачыл!
капкрэтпыя аб’екты, адлюстраваннем як1х з'яуляюцца
KafiCTpyKUbii сучаспай матэматьн<1 i лог!к 1.
Агульнавядома, тто самастойная дзейнас1Ц> натрабуе болг>нн>1х затрат часу,
чым дзейнасць разам з 1'1)упай над Kipayfiiivn^aM вьн<лад’н>н<:а. 1^аму неабход1н>1М1
перадумовам! для арга111зацы1 С Р С з'являешла 11аяунасць метад1>гта[1 л ‘1тарату1)ы i
рэзе])ву часу.
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Самастойная
работа
гэта актыуная
мэтанак1раваная
назпавальная
двейнасць студэнтау.
Яна пранчзвае усе формы
падрыхтоук!
студэнтау,
пераутварае перавйжна 11 ас 1 ун;а-рэнрадукть1уг1ую дзейнасць у прадукты 5 ^ну1 0 , якая
Hociub рысы даследавання.
Я к наказвае вотнят работы, а1)гат11зацьно С Р С па лог1ка-матэматычных
дысцьпиГншх мэтазгодна ажьпдцяуляць у формах,ш то датычацца як тэарэтычнай,
так i нрактычнай частак курсау:
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1) вьнтясенне на самастойную работу асобных тэарэтыч1п>1х пытагпиту, як)я
ZiacTynua растлумачаны у ^вуЦэбнай л 1тарату|)ы, або доказу я кой-небудзь
cyaдиocifIЫ,
пэунай
уласгивасц!.
Бягучы
кантроль
у
гэтым
вг>пта/и<у
ажьнидяулж'цца у выглядзе н1сьм‘овага або вуснага апыта1п1я на лекцыях або на
п'|^актычмых за!1ятках. "Гэматычньт кантроль праводз!цца у с1)орме калокв‘1умау, на
як!я выносяцца лаг‘1чна зав(‘|)[ЦаЦ!йЯ частк! лекцыйнага ку|)са;
2) В1>1;1зялен11е у кожнайптэме нека./n^Kix тьнюв1>1х задач,; часц(ч'| за усё
алгарытм1чна1’а характ’а[\у, ягсгя прапануюгща студэ1ггам для самастойнага
в^шуЧЭНня i рашэння я тч э да‘ нрактычных заняткау на дадзеиай тэме. Пры гэтым
студэиты могуць вьн<арьтстоуваць метадычгпяя 1)экамен/1аць1‘| , як1я змятича!Ощ>
А7
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nepajiiK j узоры выкана1И1я задаттяу такога виду. Сцецыяльнай спрапаздачы п|)ы
такой (1)орме <:ямаетой! lau работы не !iai’i)a6 yemia, пако./п>к1 а6 cryrK^iii яе
выканапия легка меркаваць па рабоце студэптау на нрактьтчтпях запятках;
3 ) выкапание стулэнтам! итмзтварыянтных даманит1х каптролып>1х работ,
як 1я уключаю]ц> у ся 15е^задан1П, u i t o дазв?^ляюць меркавапь не тольк! i ife ггольк!
аб умепп! студэнтау рашаць тьтовыя заданп!, кольк! аб глыб 1п 1 i усвядомлепасти
засваегтя iMi тэарэтычпых агнектау тэмы, Мастунная ябарони так1х Кгнггрольпых
работ дазваляе выяв'ннкггунет^ самаетойпаен,’! студпнтау iipi>i ix вьн(ин<нпГ|;
4 ) втякапанне ус 1м! студэнтам! П1)аф(.'с‘н'!на арыептгшан1>гх задаппяу, як*!я
наказваюць, як матэмагымныя i лаг1ч1п>1я \лэ\ дастаткова в1лсокага узроупю
абстракц!)! i няя уна закл адзен ы у ст| )у кту i)y i змсст ву чэбпага мат:)р [>гялу
матэматьи<1 пачатковйй h h ( o j h >i . Снраваздача аб выкананн! так 1х за/1.анняу можа
ажьни 1яуляп,ца студзнгам! як на нрактычпых запятках, так i у пазаурочп]>1 час,
спецыял1>на для гэта! а адводзе1п>1.
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Для ш эрагу студэнтау, як\я нраяв]л 1 творчыя адиос1т>1, даследчыя умепп!,
сп|)а 1^аздача аб выканани) caMacroii ны х за/ 1.анпяу увойдзе састаупой час г кай у
ку|)са??уИ) I)аботу, з ’я in iиla я т э а ] ):>г ыч11ым аспектам. 1'ак1 м чы н ам , вуч:)бпая
самастойпая ])абота нера|)астае у пучэ6\\л-джле1Г\ую.
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Як бачпа, фб|)мы аргаплзацы} С РС разнастайтяя, i асобпыя сгудэпты
праходзягп:» праз усе гзтыя г|)01)мы, пры r:riт>!м удаскапал1>вак)цп,а naiUiiKi ix
даследчай ]:)аботы i пав>тл1чваецца ступень ix cawacTofinacui.
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