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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
  

У статті йдеться про те, що основною метою самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови є 

формування самостійності мислення, розвиток пізнавальних інтересів, творчих та комунікативних навичок. 

Розглянуто методи самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови, завдання та принципи, її види та 

форми. Наголошено:вміння самостійно працювати з навчальним матеріалом, засвоювати його і вміло 

застосовувати на практиці майбутніх фахівців, або в житті. Стверджується, що формування самостійності 

студентів може бути забезпечено шляхом грамотної організації самостійної роботи в аудиторний та 

позааудиторний час. Наведено приклади з досвіду організації самостійної роботи для навчання прийомам 

самостійності студентів під час вивчення іноземної мови, адже, самостійна робота сприяє активізації 

пізнавальної діяльності студентів, забезпечує зростання знань, умінь та навичок. Реалізація такої мети на 

практиці сприяє здійсненню принципу розвиваючого навчання, формуванню особистості майбутнього фахівця. 

Ключові слова: методи, форми, самостійна робота, практика, процес організації самостійної роботи, іноземна мова. 
 

 

Постановка проблеми. Організація 

самостійної роботи під час оволодіння 

іноземною мовою посідає сьогодні важливе 

місце у системі вищої освіти. Актуальність 

оволодіння навичками самостійно виконувати 

роботу в аудиторний та позааудиторний час 

зумовлено необхідністю оптимізувати процес 

навчання, тобто органічно переформувати 

зусилля кожного слухача, передбачити 

результати діяльності як окремого студента, так 

і всієї групи з метою отримання максимального 

навчального ефекту. Потрібно створити 

нормальні умови для роботи зі студентською 

аудиторією, індивідуалізувати  цю роботу, 

визначити на науковій основі співвідношення  

аудиторної та поза аудиторної її форм, 

вирішити багато інших питань, що визначають 

мікроклімат і покращують коефіцієнт корисної 

дії в роботі і викладача, і студента. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різні сторони самостійної роботи студентів 

проаналізовано у багатьох учених і методистів: 

О.Г. Мороза, В.А. Козакова, В.І. Бурака, 

О.М. Біляєва, А.М. Алексюка, П.І. Підкасистого, 

М.І. Пентилюк та інші.  

Питанню самостійної роботи під час 

вивчення іноземної мови присвячено праці 

С.Г. Заскалєти, Л.В. Онучак, Н.С. Журавської, 

К.В. Сімак та інших. Отже, вважаємо доцільним 

та актуальним дослідження головних складових 

організації самостійної роботи студентів у 

процесі вивчення іноземної мови. Самостійна 

робота – важливий фактор теоретичної і 

практичної підготовки студента до майбутньої 

діяльності, формування необхідних знань, 

умінь, навичок, морально-психологічних 

якостей. У заохоченні студентів до 

самостійності В.М. Жуковський та К.В. Сімак 

запропонували декілька підходів: 

- системний, за якого самостійну роботу 

студента розглядають у співпраці з 

викладачем, у зв’язку аудиторної і самостійної 

роботи, через взаємопов’язаний розвиток 

різних видів мовленнєвої діяльності; 

- діяльнісний, за якого самостійна робота 

студента спрямовує його до активної мовної та 

мовленнєвої діяльності, роботи зі словниками, 

глосаріями та довідковою літературою, 

використання активних та інтерактивних 

методів самостійної навчальної діяльності; 
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- комунікативний, за якого самостійна 

робота передбачає підготовку студента до 

комунікативної діяльності та її реалізації під 

час самостійної роботи; 

- особистісний, за якого враховується 

мотиваційна сфера студентів та їх 

індивідуально - психологічні особливості пі 

час роботи з навчальними матеріалами; 

- культурологічний, за якого у процесі 

самостійної роботи студент має глибше 

пізнати культуру країни, мова якої вивчається, 

через використання автентичних навчальних 

матеріалів [6, с.142]. 

Мета статті. Розглянути основні складові 

самостійної роботи, яка є обов’язковим видом 

навчальної діяльності студентів. Її метою є 

формування творчої особистості, яка здатна на 

саморозвиток, самоосвіту, інноваційну 

діяльність не лише під час навчання, а й 

протягом усього життя. Сучасна людина 

повинна навчатися сприймати та аналізувати 

великий об’єм нової інформації, критично 

ставитися до її оцінки, вміти аналізувати. 

Основні результати дослідження.  

Здатність студента до самонавчання є однією з 

найважливіших передумов не тільки 

успішного володіння іноземною мовою, але й 

формування навичок самостійної діяльності 

взагалі. Самостійна робота студентів – це 

запланована пізнавальна діяльність виконання 

творчих навчальних завдань різних видів, яка 

виконується самостійно з метою  надбання 

знань, накопичення вмінь та навичок. 

Реалізація такої мети на  практиці сприяє 

здійсненню принципу розвиваючого навчання, 

формуванню особистості майбутнього 

фахівця. Особливе значення набуває 

організація самостійної роботи при вивченні 

іноземних мов як одного із засобів 

спілкування та пізнання оточуючого світу.   

Ми погоджуємося з тим, що ефективність 

освітньої діяльності залежить від готовності 

студента до самостійного вивчення та його 

індивідуальних якостей. Як вказує А.М. 

Алексюк, здатність до самоосвіти є однією з 

найважливіших передумов не тільки 

успішного набуття знань іноземної мови, а й 

формування навичок самонавчальної 

діяльності в цілому [7].  

Формування пізнавального інтересу в 

студентів і вироблення у них навичок 

самостійної роботи, потреби в самоосвіті – 

важливе завдання підготовки молодшого 

спеціаліста. Серед активних методів навчання 

значне місце займає: спільний пошук наукових 

істин з боку викладача і студента; виділення на 

лекції з кожної теми протиріч і спроба знайти 

шляхи їх вирішення. Ці методи активізують 

увагу та мислення студента, створюють 

атмосферу творчості.  

В організації самостійної роботи студентів 

А.В. Котова та Р.Л. Туренко значущими вважають 

такі принципи: активності студентів; індивідуалізації 

навчання; доступності навчального матеріалу; 

чіткості та визначеності завдань; наочності; 

систематичності та послідовності у формуванні 

навичок самостійної роботи; свідомості та 

самостійності навчання;  зв’язку із життям [8]. 

Основу принципу самостійності становить 

дидактична психологічна закономірність про те, 

що справжню сутність освіти людини складають 

самостійно й глибоко осмислені теоретичні 

знання, освоєні вміння й практичні навички, 

надбані у процесі власної активної пізнавальної 

діяльності. Реалізація принципу самостійності 

передбачає не тільки осмислення і засвоєння 

студентами знань, умінь і навичок, а й 

оволодіння ними також методів самостійного 

здобуття знань, умінь і навичок для подальшого 

самостійного навчання [12]. 

Значний ефект дає лекція, де викладач 

формулює проблемні  завдання студентам для 

самостійної підготовки. Звичайно, більшість 

заздалегідь готує сам викладач, але при всій 

цінності лекцій виховання, подання інформації 

і можливості зворотного зв’язку – основні 

завдання студенту дає самостійна робота. Ми 

погоджуємося з В.К. Буряком, який стверджує 

що науково обґрунтований контроль 

самостійної роботи має приводити до 

встановлення зворотного зв’язку між 

викладачем і студентом. Наявність такого 

зв’язку надає можливість оцінити динаміку 

засвоєння навчального матеріалу для цієї 

роботи на основі аналізу результатів 

контролю, вносити відповідні корективи в 

організацію самостійної роботи студентів [13]. 

Сучасне суспільство неможливе без 

використання комп’ютерних технологій у всіх 

сферах діяльності людини. Не залишається 

осторонь і підготовка студентів з іноземної 

мови. При цьому використовуються різні 

програми, які враховують індивідуальні 

можливості студентів, що налаштовує їх на 
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самостійний пошук ( навіть презентації з 

дисципліни, які студенти роблять на 

комп’ютері і потім захищають    на занятті, 

спонукають до творчого підходу і 

самостійного пошуку новацій). 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

самостійна робота за правильного вибору 

форм проведення занять дозволяє викликати 

інтерес до дисципліни, активізувати 

навчально-пізнавальну діяльність, творчу уяву 

і засвоєння знань. Успіх в організації 

самосійної роботи залежить не тільки від 

студентів, а й від рівня методичної роботи 

навчального закладу. Особливу увагу 

приділяють методичним розробкам і 

рекомендаціям, методичним посібникам та 

електронним підручникам. Потрібно 

зазначити, що самостійна робота студентів, як 

органічна частина навчального процесу, не 

обмежується стінами навчального закладу, 

вона є необхідною базою подальшого 

систематичного підвищення кваліфікації.
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Богив Эвелина Ивановна, Когуч Марьяна Васильевна 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 
В статье говорится, что основной целью самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка 
является формирование самостоятельности мышления, развитие познавательных интересов, творческих и 
коммуникативных навыков. Рассмотрены методы самостоятельной работы студентов при изучении иностранного 
языка, задачи и принципы, его виды и формы. Отмечено: умение самостоятельно работать с учебным материалом, 
усваивать его и умело применять на практике будущих специалистов или в жизни.  Утверждается, что формирование 
самостоятельности студентов может быть обеспечено путём грамотной организации самостоятельной работы в 
аудиторное и внеаудиторное время. Приведены примеры из опыта организации самостоятельной работы для обучения 
приемам самостоятельности студентов при изучении иностранного языка, ведь самостоятельная работа способствует 
активизации познавательной деятельности студентов, обеспечивает рост знаний, умений и навыков. Реализация такой 
цели на практике способствует осуществлению принципа развивающего обучения, формированию личности будущего 
специалиста. 
Ключевые слова: методы, формы, самостоятельная работа, практика, процесс организации самостоятельной работы, 
иностранный язык. 

 

BohivEvelinaIvanivna, KoguchMaryanaVasylivna 
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK  DURING STUDYING A 

FOREIGN LANGUAGE. 
The article defines that the main purpose of independent work of students while learning a foreign language is the formation of independent 
thinking, development of cognitive interests, creative and communicative skills. Methods of independent work of students in the study of a 
foreign language, tasks and principles, its types and forms are considered. It is emphasized: the ability to work independently with 
educational material, master it and skillfully apply it in the practice of future professionals, or in life. It is argued that the formation of 
students' independence can be ensured by competent organization of independent work in classroom and extracurricular time. Examples 
from the experience of organizing independent work to teach the techniques of students' independence while learning a foreign language, 
because independent work promotes the cognitive activity of students, provides growth of knowledge, skills and abilities. Realization of such 
purpose in practice promotes realization of the principle of developing training, formation of the personality of the future expert.  
Key words: methods, forms, independent work, practice, process of organization of independent work, foreign language. 
 


