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САМОСТIЙНА РОБОТА СТУДЕНТIВ ЯК СКЛАДОВА
ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ВЧИТЕЛIВ IHОЗEMHOЇ МОВИ
Кечик О. О.
ВП «Лисичанський педагогiчний коледж Луганського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка»
Процес реформування та розвитку системи вищої освiти на сучасному
етапi характеризуєтъся посиленням акцентiв на пiдвищеннi ролi самостiйної
роботи
суб'єктiв
навчального
процесу,
що
пiдтверджуєтъся
основоположними засадами та вимогами Болонського процесу. У зв'язку з
цим головним завданням вищої школи є оволодiння майбутнiм фахiвцем
ефективними i рацiональними методами caмостійної навчальної роботи
вiдповiдно до особливостей конкретного фаху. Органiзацiя самостiйної
роботи студентiв є тiєю проблемою педагогiчної теорії та практики, яка має
давню iсторiю, її вивченням займалось широке коло дослiдникiв. Але
сьогоднi навчальна ситуацiя (соцiальне ставлення, концептуальнi основи,
реальнi умови, caмi суб'єкти навчального процесу) значно змiнилася.
Вiдбуваєтъся перехiд на багаторiвневу пiдготовку спецiалiстiв, що вимагає
дослiдження особливостей самостiйної пiзнавальної дiяльностi на рiзних
рiвнях та визначення шляхiв пiдвищення ефективностi самостiйної роботи
студентiв, форм i методiв її органiзацiї.
Як відомо, вивчення iноземної мови потребує значних зусиль з боку
студентiв, їх систематичної працi, сформованостi цiлої низки таких якостей,
як працьовитiсть, наполегливiсть, уважнiсть, самостiйнiсть, креативнiсть,
допитливiсть. Навчити студента самостiйно оволодiвати знаннями – одне з
головних завдань дидактики вищої школи. Україна проголосила стратегiчну
мету – iнтегруватися в європейське спiвтовариство. Звiдси виникає потреба в
оволодiннi iноземними мовами й в активному використаннi їх у мiжнароднiй
дiяльностi. Таким чином, актуальнiсть дослiдження проблеми opгaнізації

самостiйної роботи студентiв з iноземної мови обумовлена соцiальними
потребами в спецiалiстах з високим piвнeм знань iноземної мови.
На теоретико-методологiчному piвнi проблема органiзацiї самостiйної
роботи студентiв знайшла своє висвiтлення в працях багатьох сучасних
вчених-педагогiв: А. Алексюка, В. Безпалька. П. Пiдкасистого; психологiв:
А. Петровського, О. Леонтьева, К. Платонова, С. Рубiнштейна; методистiв:
О. Бiляєва, Л. Паламар, М. Пентилюк, К. Плиско. Рiзнi аспекти, якi
торкаютъся вивчення особливостей органiзацiї самостiйної роботи студентiв
у вишi, неодноразово ставили об'єктом наукових дослiджень вчених i
сьогоднi не менш широко продовжують обговорюватися на cтopiнкax як
вiтчизняної, так i зарубiжної педагогiчної, навчально-меметодичної
лiтератури, у ходi науково-практичних конференцiй, на Iнтернет-форумах
(А. Аюрзайн, В. Буряк, М. Гарунов, С. Гончаренко, М. Єpaстов, Б. Єсипов,
І. Зимня, І. Iльясов, В. Козаков, І. Лернер, В. Ляудiс, Р. Нiзамов, А. Цюприк,
М. Ярмаченко та iншi).
Незважаючи на широкий i багатоплановий характер дослiджень,
присвячених органiзації самостiйної роботи студентiв, багато питань цiєї
складної проблеми залишаютъся поки що не з'ясованими. Так, у теорії i
практицi мають мiсце великi розходження, пов'язанi з трактуванням
ключового поняття – «самостiйна робота студентiв»; не виявленi теоретичнi
передумови органiзації самостiйної роботи студентiв; завдання з рiзних
дисциплiн та їх обсяг не узгодженi, що призводитъ до нepiвнoмipностi
навантаження студентiв; нехтується потреба стимулювати самостiйну
навчальну дiяльнiстъ; немає системи в розробцi та застосуваннi форм
контролю самостiйної роботи; вiдсутнi чiткi критерiї оцiнювання.
Метою нашого дослiдження є розкриття особливостей органiзацiї
самостiйної роботи cтyдeнтiв педагогiчного коледжу з iноземної мови, аналiз
її форм i методiв. Ми акцентуємо увагу не на всебiчному розглядi цих
педагогiчних технологiй, а на аналiзi основних принципiв, правил
формування та використання найбiльш ефективних форм i методiв для
органiзацiї самостiйної роботи студентiв педагогiчного коледжу.
Iснyє багато трактувань самостiйної роботи студентiв, але якщо вci
погляди об'єднати та видiлити головне, то виходить, що самостiйна робота
студентiв – це основна форма органiзацiї навчання, яка включає рiзноманiтнi
види iндивiдуальної i колективної навчальної дiяльностi, яка здiйснюєтъся на
аудиторних та позааудиторних заняттях з урахуванням iндивiдуальних
особливостей i пiзнавальних можливостей студентiв пiд керiвництвом
викладача або без його безпосередної участi. У контексті нашого
дослiдження самостiйна робота визначається як вид навчальної дiяльностi,
спрямований на формування пiзнавальних здiбностей студента, їх
спрямованiсть на безперервну caмoocвiту.
Ми вважаємо, що цiлi навчального процесу з iноземної мови в
педагогiчному коледжi мають бути спрямованi на актуалiзацiю потреби у
самоформуваннi iнтегральної готовності до самостiйної працi, накопиченнi
безпосереднього досвiду пiдготовки, його стимулювання. Органiзацiю

самостiйної роботи студентiв з iноземної мови не можна розглядати як
iзольовану проблему. Загальновiдомо, що вона є органiчною частиною
навчального процесу. Особливого значення при цьому все бiльше i бiльше
набувають самостiйнi завдання, оскiльки жоден курс навчання iноземної
мови не дає студентам повного оволодiння мовою, а тiльки допомагає їм
подолати труднощi в процесi засвоєння знань та їх подальшого
вдосконалення. Мета самостiйної роботи з iноземної мови – активiзувати
пiзнавальну дiяльнiсть студентiв у навчальному процесi, розвинути їх
мовленнєвi навички та вмiння, допомогти тим, якi мають слабку пiдготовку з
iноземної мови. Отже, бiльшiсть завдань для самостiйного виконання
добираються, щоб посилити практичну спрямовaнiстъ мовної освiти
майбутнix педагогiв. У процесi вивчення iноземної мови викладач повинен
учити студентiв працювати самостiйно, прищеплювати їм навички
самостiйної роботи в аудиторiї для подальшого використання їх в
позааудиторнiй самостiйнiй роботi. Завдання для позааудиторної самостiйної
роботи повиннi включати вправи рiзного ступеня творчостi й самостiйностi
(вiдтворюючi, перетворюючi й творчi). Вони мають бути скepoвaнi на
вдосконалення всix видiв мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, мовлення,
читання, письмо) i володiти фаховою орiентaцiєю.
Традицiйно самостiйна робота студентiв проводиться за такими
формами: iндивiдуальнi (реферативнi повiдомлення, курсове, дипломне
проектування, науково-дослiдницька робота, iндивiдуальнi консулътацiї,
олiмпiади тощо); груповi (проектне та проблемне навчання, iгpoвe
проектування, групові консультацiї, факультативнi та гурткові заняття);
мacoвi (проектне навчання, програмоване навчання) [1, с. 48].
У самостiйнiй роботi з iноземної мови широко використовуютъся
традицiйнi (нетехнiчнi) засоби i технiчнi засоби навчання. Серед технiчних
засобiв навчання все ширше використовується комп'ютер i вiдповiдне
програмне забезпечення, зокрема, електроннi словники, перекладачi,
пiдручники, контролюючі тестові програми, iнтерактивнi курси тощо.
Мультимедiйнi засоби та мережа Iнтepнeт у реалiзацiї концепцiї
самостiйної роботи студентiв дозволяютъ виконати декiлька задач:
оптимiзувати процес навчання; iнтенсифiкувати процес вивчення iноземної
мови; надати можливiсть спiлкування з носiями мови; пiдвищити мотивацiю
до вивчення iноземних мов; надати можливiсть одержувати найновiшу
iнформацiю та навчати навичкам її оцiнки та аналiзу [4, с. 21].
До найбiльш ефективних видiв самостiйної роботи з використанням
iнформацiйних технологiй можна вiднести [4, с. 21]:
мовнi тренiнги з лексики та граматики, використання яких допомагає
розвивати навички писемного мовлення, перекладу, розширювати
словниковий запас, пiдготуватися до iспитiв; тести вхiдного, промiжного та
вихiдного контролю знань студентiв;
проблемно-пошуковi завдання на базi Internet-ресурсiв. Для реалiзацiї
таких завдань студенти та викладачi використовуютъ iнформацiйнi та

комунiкацiйнi служби Iнтернету, пошуковi сиистеми, каталоги та колекцiї
посилань;
творчi завдання (створення презентацiй, веб-публiкацiй, веб-сайтiв).
Студенти впродовж навчального семестру готують творчi проекти з
викoристанням текстової, графiчної, аудiо- та вiдеоiнформацiї. Викладач
надає консультативну допомогу щодо змiсту, джерел iнформацiї,
оформлення та захисту роботи.
Таким чином, комп'ютернi технологiї дозволяютъ вiдiйти вiд
традицiйних форм навчання й пiддвищити iндивiдуалiзацiю навчальної
дiяльностi студентiв, оптимiзувати засвоєння мовних структур та
граматичних правил, подолати монотоннiсть навчального процесу при
формуваннi мовленнєвої та комунiкативної компетенцiї студентiв при
вивченнi iноземної мови, а також ефективно органiзувати самостiйну роботу
студентiв.
Сучасна доба пред'являє cувopi вимоги до майбутнього фахiвця, який
повинен умiти поєднувати глибоку фахову пiдготовку з високим piвнeм
володiння iноземною мовою та комп'ютерною гpaмoтнiстю. Цi вимоги
взаємопов'язанi, неподiльнi, сприяють взаємному збагаченню й
удосконаленню.
Але
єдиною
унiверсальною
вимогою
до
висококвалiфiкованого фахiвця є його вмiння самостiйно, творчо мислити.
Отже, сьогоднi надзвичайно важливо в майбутнiх фахiвцiв виробити потребу
в самостiйному опануваннi iноземною мовою, навчити їx творчо
застосовувати набутi знання в нових ситуацiях, користуватися довiдковою
лiтературою, робити вибiрковий переклад, готувати доповiдi, брати участь у
конференцiях, анотувати cтaттi тощо.
Таким чином, самостiйна робота слугує дiйовим засобом професiйного
розвитку майбутнiх педагогiв. Розвиток пiзнавальних можливостей
майбутнiх фахiвцiв визначається рацiональною органiзацiєю самостйної
роботи, в основi якої – залучення кожного стyдeнтa до виконання завдань
професiйної спрямованостi, чергування постiйних i тимчасових завдань,
групових, iндивiдуалъних i колективних. Також слiд зазначити, що одним з
головних завдань органiзацiї самостійної роботи студентiв є використання
традицiйних та iнновацiйних форм i методiв навчання, якi б, доповнюючи
один одного, становили єдину систему, яку можна адаптувати до
особливостей навчального процесу в конкретному вищому навчальному
закладi з метою оптимiзацiї навчання та пiдготовки висококвалiфiкованих
фахiвцiв.
Отже, оцiнюючи сучасний стан органiзацiї самостiйної роботи студентiв,
можна стверджувати, що iснyє ще багато проблем i недолiкiв, якi потребують
подальшого вирiшення. Перспективи подальших пошукiв у напрямку
дослiдження ми вбачаємо в розробцi й впровадженнi моделi органiзацiї
самостiйної роботи майбутнiх учителiв iноземної мови в академiчних групах
спецiальностi «Початкова oсвiтa» освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
«молодший спецiалiст».
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