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Thus, independent work involves students in scientific creativity, finding and solving modern 

problems, motivates the student to study. Therefore, it is necessary to integrate systematically into 

the educational and educational process. 
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РАБОТА СО СЛАБЫМИ СТУДЕНТАМИ: РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Неуспеваемость – это несоответствие подготовки студентов требованиям содержания 

образования, которое фиксируется по истечении некоторого значительного отрезка процесса 

обучения (цепочки занятий, посвященных изучению одной темы, раздела курса, семестра, 

года). В реальности всегда существует определенное количество неуспевающих и 

слабоуспевающих студентов, с которыми должны активно работать все участники 

образовательного процесса. 

Причиной неуспеваемости служит совокупностью причин. Их можно разделить на 

такие категории [1]. 

Внешние: социальные причины (снижение ценности образования в обществе, 

нестабильность существующей образовательной системы); несовершенство организации 

учебного процесса (неинтересные занятия, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка 

студентов, пробелы в знаниях и т.д.). 

Внутренние: отсутствие мотивации; слабое развитие волевой организации; низкое 

развитие интеллекта. 

В современной дидактике выделяются, как правило, следующие направления по работе 

со слабыми студентами [5]: 

1. Педагогическая профилактика. Это поиск наиболее подходящих педагогических 

систем (применение активных методов и форм обучения, новейших педагогических 

технологий, проблемного обучения, информатизация педагогической деятельности и т.д. 

2. Педагогическая диагностика. Это систематический контроль и оценка результатов 

учебного процесса, своевременное выявление пробелов в знаниях. Для педагогической 
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диагностики применяются беседы педагога и студента, наблюдение за неуспевающим 

студентом, проведение тестов, анализ их результатов. 

3. Педагогическая терапия. Это меры по устранению неуспеваемости студентов 

методом дополнительных занятий. В высших учебных заведениях Европейского Союза 

применяются «группы выравнивания», их преимущества заключаются в том, что занятия в 

них проводятся после серьезной диагностики, с подбором групповых и индивидуальных 

средств обучения. Такие занятия ведут педагоги, специализирующиеся на соответствующих 

формах работы посещение занятий является обязательным. 

4. Воспитательное воздействие. С неуспевающими студентами должна проводиться 

индивидуальная воспитательная работа, т.к. неуспеваемость зачастую коррелирует с 

недостаточным воспитанием. 

К сожалению, в работе с неуспевающими студентами существуют некоторые 

объективные трудности. Дело в том, что у студента ничего нельзя сформировать, 

перестроить или изменить, если он внутренне того не готов, если отсутствует понимание 

процесса обучения, если отсутствует взаимопонимание между студентом и преподавателем. 

Для повышения эффективности индивидуальной работы со студентами следует в 

доброжелательной форме организовывать регулярные консультации и отработоки навыков у 

студентов под контролем опытных преподавателей. Возможно также проведение 

дополнительных занятий по наиболее трудным для изучения темам. [4] 

Проблема слабой успеваемости может быть также связана с недостаточным 

формированием у студентов когнитивной компетентности. Это делает проблематичным 

процесс их обучения. Студент может не понимать, что стоит за обычными рекомендациями 

преподавателя: выучи, разбери готовое решение, посмотри в учебнике и т.д. Причем, эти 

проблемы могут возникать на разных этапах учебной деятельности. В литературе описана 

модель коррекционной работы, предусматривающая организацию индивидуальной 

самостоятельной работы студентов с поэтапным и итоговым контролем результатов [3]. В 

качестве основного дидактического средства данной технологии предложено использовать 

электронный образовательный ресурс. В его состав включаются компоненты, 

обеспечивающие: диагностику когнитивных проблем обучающегося, статистический анализ 

ошибок и затруднений, формирование индивидуальной коррекционной траектории в 

соответствии с целями и задачами коррекции, комплексное изучение дисциплины в 

необходимом объеме, контроль результатов коррекции, системное развитие компетенций 

студента. Результатом такой коррекции считается овладение студентом когнитивными 

компетенциями в объеме, достаточном для успешного обучения. 

Проблема плохой успеваемости состоит еще в том, что зачисление в ВУЗы проходит на 

бюджетной и на коммерческой основе. Это приводит к формированию учебных групп, 

состоящих из студентов с различной степенью подготовки. В них можно условно выделить 

сильных, средних и слабых студентов, которые по-разному осваивают учебный материал. 

Сильные студенты обладают высокой скоростью усвоения материала, развитым логическим 

мышлением. Они самостоятельно предлагают и развивают свои идеи, могут работать со 

сложной информацией, способны к анализу, синтезу и т.д. Слабые студенты имеют низкую 

мотивацию к обучению, мало проявляют себя на занятиях, плохо усваивают учебный 

материал и т.д. Преподаватель в такой аудитории вынужден ориентироваться на некоторого 

абстрактного «усредненного» студента, на уровень его знаний и возможностей. Это не 

позволяет раскрывать потенциал сильных студентов (они работают не в полную силу). При 

этом остается проблема со слабыми, т.к. разница между их уровнем и уровнем «среднего» 

студента существенна. Одним из способов разрешения такой ситуации может служить 

дифференцированный подход к обучению. При этом аудитория разделяется на группы по 

заданным критериям на основе результатов тестирования. Последующая работа 

производится уже с учетом индивидуальных учебных возможностей студентов, входящих в 

каждую группу [2]. С помощью такого подхода появляется возможность повысить 

успеваемость слабых студентов при одновременном развитии сильных. Студент может 
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учиться в соответствии со своим уровнем знаний и возможностей, постепенно  углубляя и 

развивая их. Преподаватель получает возможность планировать результаты обучения с 

учетом уровня компетентности каждого студента группы и ставя достижимые цели по 

овладению учебным материалом. 
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ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНТЕРНЕТ ЗАЛЕЖНОСТІ АСОЦІАЛЬНИХ 

СТУДЕНТІВ 

 

В даний час актуальність дослідження проблеми Інтернет-залежності стає все більш 

очевидною у зв'язку з ростом кількості інтернет-користувачів в Україні і світі.  Все більше 

користувачів щодня підключаються до «Всесвітньої павутини». У зв'язку зі зростаючою 

комп'ютеризацією інтернетизація українського суспільства стала актуальною проблемою 

патологічного використання Інтернету.  Йдеться про так звану «Інтернет- залежність».  

Інтернет-залежність - психічний розлад, нав'язливе бажання підключитися до Інтернету і 

хвороблива нездатність вчасно відключитися від Інтернету [3].  Крім того, Інтернет-

залежність визначається як нехімічна залежність - нав'язлива потреба у використанні 

Інтернету, що супроводжується соціальною дезадаптацією і вираженими психологічними 

симптомами.  В даний час дана проблема найбільш актуальна, так як знаходиться на стадії 

вивчення і розробки адекватних методів і форм профілактики даного виду залежності. 

 За даними різних досліджень, Інтернет-залежними сьогодні є близько 10% 

користувачів у всьому світі.  Українські психіатри вважають, що зараз в нашій країні таких 

4-6%. 

 Найбільша схильність до виникнення Інтернет-залежності спостерігається у людей, що 

мають труднощі в міжособистісному спілкуванні.  В Інтернеті завдяки анонімності, 

доступності і відчуттю безпеки людина може формувати довірчі відносини з малознайомими 

людьми, не побоюючись негативних наслідків, адже в разі невдачі завжди є можливість 

просто відключитися від Інтернету або піти на інший ресурс. У віртуальній реальності не 

мають значення такі характеристики соціального статусу, як: зовнішній вигляд, вік, стать, рід 

діяльності і т.д. Інтернет дозволяє формувати нову ідентичність, створювати новий образ і 

здійснювати нереалізовані потреби особистості. 

 На сьогоднішній день 48% аудиторії українського Інтернету становить молодь, при 

цьому зазначається, що кількість молоді, серед Інтернет-користувачів зростає швидше, ніж 

кількість представників інших вікових груп.  Але і серед молоді виділяється категорія 

найбільш частих користувачів Інтернету - студентська молодь. 

 На думку Л.В.  Мардахаева, студентська молодь має специфічні соціальні й 

психологічні риси, наявність яких визначається як віковими особливостями молодих людей, 

так і тим, що їх соціально-економічне і суспільно-політичне становище, їх духовний світ 


