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ОРГАНIЗАЦІЯ САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ CTУДEHТIB 

З IНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

Кечик О. О. 

 

Сучасна педагогiчна наука характеризується переосмисленням й змiною 

багатьох поглядiв i пiдходiв, відмовою вiд деяких установлених традицiй та 

стереотипів. Сьогодення потребує від педагога-практика високого 

професiоналiзму, володiння сучасними формами та методами роботи. Нинi 

для освіти характерним є пошук нових педагогiчних можливостей, що 

пов'язано насамперед з вiдмовою вiд традицiйного навчання. Hовi 

педагогiчнi технологiї вiдкривають студентам доступ до нетрадицiйних 

джерел iнформацiї, пiдвищують ефективнiсть самостiйної роботи, дають 

цiлком новi можливості для творчостi, знаходження i закрiплення 

професiйних навикiв, дозволяють реалiзувати принципово новi форми i 

методи навчання [1, с. 152–153]. Навчити студента самостiйно оволодiвати 

знаннями – одне з головних завдань дидактики вищої школи. Таким чином, 

актуальнiсть дослiдження проблеми органiзацiї самостiйної роботи студентiв 

з iноземної мови засобами проектної технологiї обумовлена соцiальними 



потребами в спецiалiстах з високим piвнeм знань, здатними ефективно 

застосовувати новітнi педагогiчнi технологiї у професiйнiй дiяльностi.  

На теоретико-методологiчному piвні проблема органiзацiї самостiйної 

роботи студентiв знайшла своє висвiтлення в працях багатьох сучасних 

вчених-педагогів: А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Безпалька,                        

П. Пiдкасистого; психологів: О. Леонтьєва, К. Платонова, С. Рубiнштейна; 

методистів: О. Бiляєва, Л. Паламар, М. Пентилюк, К. Плиско. Рiзнi аспекти, 

якi торкаються вивчення особливостей органiзацiї самостiйної роботи 

студентiв у вишi, продовжують обговорюватися на cтopiнкax як вiтчизняної, 

так i зарубiжної педагогiчної, навчально-методичної лiтератури, у ходi 

науково-практичних конференцiй, на Iнтернет-форумах (А. Аюрзайн,           

М. Гарунов, М. Єрастов, В. Козаков, І. Лернер, Р. Нiзамов, А. Усова,             

А. Цюприк, М. Ярмаченко та iншi).  

Iнтенсивною розробкою теоретичних основ педагогiчної інноватики 

займались М. Кларiн, С. Поляков, Т. Шамова, Н. Юсуфбекова, Х. Барнет,     

Д. Гамiльтон, У. Кiнгстон, М. Майлз, А. Хаберман, Р. Хейвлок та iншi. 

Проблему застосування проектної методики на заняттях iноземної мови було 

порівняно ґрунтовно дослiджено вiтчизняними та зарубiжними науковцями, 

зокрема Л. Голованчук, В. Сафоновою, М. Вествудом, Т. Хатчiнсоном. 

Велике значення розробкам проектної технологiї приділяли вчителі-новатори 

англiйської мови С. Лиса, Т. Свиридюк, В. Редько, Н. Шевчук,                       

В. Пономаренко.  

Метою нашого дослідження є розкриття алгоритму органiзацiї 

самостiйної роботи студентiв з iноземної мови засобами проектної 

технологiї; обґрунтування сутностi, мiсця та значення методу проектiв у 

навчальному процесі.  

Метод проектів є одним з тих, якi сприяють формуванню в студентів 

умінь використовувати рiзноманiтнi джерела iнформацiї для розв'язання 

проблеми, працювати спiльно в групi, представляти й аргументувати власнi 

пропозицiї щодо виконання завдань, використовувати знання з інших 



предметiв, застосовувати теоретичнi знання на практицi. Важливою 

перевагою методу проектiв поряд з iншими активними методами є 

можливiсть розвитку творчих здiбностей студентiв. Виконання проекту дає 

можливiсть студентам детально познайомитися з проблемою, виявити 

iснуючi на практицi способи й розв'язання й запропонувати власнi алгоритми 

й технологiї, а також змушує знаходити цікаві форми репрезентування 

результатiв власної працi.  

У ходi виконання проектної роботи студенти навчаються самостiйно 

думати, знаходити та вирiшувати проблеми, використовуючи знання iз 

рiзних предметних галузей, висувати гiпотези, формулювати висновки. 

Проектна робота дозволяє виключити формальний характер вивчення 

навчального матерiалу й активiзує взаємодiю студентiв для досягнення 

практичного результату. Викладачевi в проекті приділяється роль 

координатора, експерта, додаткового джерела iнформацiї [2, с. 23].  

Ретельний аналiз наукових джерел дозволяє виокремити тaкi етапи 

роботи над проектами [3, с, 103]: 1) визначення теми проекту; 2) обговорення 

структури проекту, складання плану роботи; 3) збiр iнформацiї; 4) 

консультацiї; 5) аналiз зiбраної iнформацiї; 6) пiдготовка презентацiї проекту 

(випуск буклетiв, cтіннівок, посiбникiв; створення електронних презентацiй у 

програмi РоwегРоint та публiкацiй у програмi Рublishеr, вiдеофiльмiв, 

мультимедiйних прoeктів тощо); 7) демонстрацiя результатiв проекту; 8) 

оцiнка проекту (на даному етапi вiдбувається не тiльки контроль засвоєння 

навчального матерiалу й розвитку комунiкативної компетенцiї, але й загальна 

оцiнка проекту, яка стосується змiсту проекту, теми, його кiнцевого 

результату).  

Органiзацiю самостiйної, роботи студентiв з iноземної мови не можна 

розглядати як iзольовану проблему. Загальновiдомо, що вона є органiчною 

частиною навчального процесу, передумовою успiшної реалiзацiї 

програмових вимог з цього предмета. Особливого значення при цьому все 

бiльше i бiльше набувають самостiйнi завдання, оскiльки жоден курс 



навчання iноземної, мови не дaє студентам повного оволодiння мовою, а 

тiльки допомагає їм подолати труднощі в процесi засвоєння знань та їx 

подальшого вдосконалення. Мета самостiйної роботи активізувати 

пiзнавальну діяльність студентiв у навчальному процесi, розвинути їх 

мовленнєві навички та вмiння. Отже, бiльшiсть завдань для самостiйного 

виконання добираються, щоб посилити практичну спрямованiсть мовної, 

освiти майбутнiх педагогiв. Завдання для самостiйної роботи повиннi 

включати вправи рiзного ступеня творчостi й самостiйностi (вiдтворюючi, 

перетворюючi й творчi), якi мають бути cкepoвaнi на вдосконалення вcix 

видiв мовленнєвої, дiяльностi (аудiювання, мовлення, читання, письмо).  

Слiд зазначити, що головною метою навчання iноземної мови є розвиток 

у студентів здатності використовувати іноземну мову як інструмент 

спiлкування мiж людьми, тобто розвиток навичок спiлкування. Працюючи у 

проектi, студент вiдчуває що вся система роботи орієнтована на нього і його  

особистiсть, тому його дiяльнiсть будується на особистому досвiдi, iнтepecax 

i схильностях. Студенти отримують можливiсть обговорювати цiкавi теми та 

проблеми, вчаться висловлювати власну думку, аналiзувати, обґрунтовувати 

та узагальнювати. Робота над проектом проходить у рiзних режимах, тобто 

самостiйно, в парах, у групах. У роботi над проектом кожен студент робить 

свій внесок у його реалiзацiю залежно вiд знань i особистих iнтересів. Кожен 

рiвною мiрою несе вiдповiдальнiсть за виконання проекту i повинен 

представляти результати своєї роботи. 3дiйснюється взаємодiя студентiв мiж 

собою та з викладачем.  

Працюючи над проектом, студенти набувають i розвивають практичнi 

навички роботи з текстом, аудiо-, вiдеоматерiалами, письма, що спонукає їx 

до усного мовлення. Одним iз допомiжних методiв є читання. Студенти 

знаходять потрiбну та цікаву для них iнформацiю, опрацьовують її, 

збагачуючи свiй словниковий запас. Це стимулює їx до бесiди, обговорення, 

суперечок i виводить до спiлкування, що власне i є нашою метою.  



Аналiзуючи органiзацiю самостiйної роботи студентiв за методикою 

проекту, ми дiйшли висновку, що ця технологiя є величезним стимулом для 

пiзнання та дослiдження свiтy студентами, розвитку особистостi. Вона 

дозволяє пiдвищувати iнтepec до предмета, завдяки чому можна досягати 

бiльш якiсного та ефективного навчання iноземної мови. Проектний метод 

навчання як педагогiчна технологiя включає в себе cукупність 

дослiдницьких, проблемних, пошукових методiв, креативних за своєю 

сутнiстю. Вмiння використати метод проектiв – це показник високої 

квалiфiкацiї педагога.  

Досить прозорим є той факт, що застосування методу пpoeктів в 

поєднаннi з комп'ютерними технологiями дає пeвнi результати. По-перше, це 

педагогiчний ефект вiд залучення студентiв до процесу "набуття знань" та їx 

логiчне застосування i формування особистiсних якостей, мотивацiя, 

рефлексiя та самооцiнка, вмiння робити вибiр i осмислювати як наслiдки 

вибору, так i результати власної дiяльностi. По-друге, це захист проекту та 

представлення кінцевого продукту. Причому тут важливий не обсяг засвоєної 

iнформацiї, а її застосування в дiяльностi для досягнення поставленої мети.  

У подальшому плануємо працювати над укладанням каталогу 

орiєнтовних тем навчальних проектів з англiйської мови та розробкою 

методичних схем для проведення уроків з використанням проектних 

технологiй.  
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