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Самостійна робота студентів при вивченні іноземної 
мови як засіб активізації пізнавальної діяльності 

Перебудова сучасної вищої школи на одне з перших місць висуває 
проблеми формування творчої особистості. В умовах росту інтеграції освіти, 
науки і виробництва ще в більшій мірі виступає завдання підготовки та 
формування творчої особистості фахівця, поступове перетворення навчальної 
діяльності студента в професійну діяльність. Проблема активізації 
пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови як навчально-
го предмету набуває зараз все більш актуального значення. З підвищенням 
вимог до спеціаліста з вищою освітою, його світогляду, культурному та 
професійному рівню підвищується і роль іноземної мови. Виходячи з цього 
постає необхідність в безперервній освіті майбутнього фахівця. 

Будь-яка справжня освіта досягається лише шляхом самоосвіти. Саме 
вона здатна забезпечити постійний ріст професійної кваліфікації і 
самоудосконалення фахівця, сприяє удосконаленню стилю діяльності, 
спонукає до творчого пошуку. Отже, задача вищої школи – виховання 
спеціаліста, здатного постійно удосконалювати свої професійні навички. 

Поняття готовності до безперервної самоосвіти головним чином 
складається з оволодіння навичками самостійної роботи з літературою, 
прийомами аналізу матеріалу, виділення в ньому головних думок, порівняння 
різних точок зору, що висвітлюються, систематизація та узагальнення 
матеріалу, потяг до постійного поповнення своїх знань та бажання 
удосконалення своєї професійної майстерності, творча наснага. Тому задача 
вищої школи – це не тільки передача студентам інформації, а, насамперед, 
навчання їх засобам самостійних дій для здобуття і осмислення нової 
інформації. Це не тільки самостійне читання, але й формування оптимальних 
методів і засобів здобуття знань, які необхідні для практичної діяльності. 

Уміння самостійно працювати має особливе значення. Загально відомо, 
що навчальний матеріал засвоюється краще, а навички пізнавальної 
діяльності формуються у студентів інтенсивніше саме під час самостійної 
роботи. Але слід зазначити, що саме цей вид діяльності викликає у студентів 
багато труднощів. Як показують результати анкетування, яке проводилось 
серед студентів інститутів, лише менше третини студентів здатні спланувати 
і організувати самостійну роботу. А на запитання "Що заважає Вам вчитися 



50 Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін 

більш успішно?" найбільш великий процент набирає відповідь – "Відсутність 
навиків самостійної роботи" (80%). 

Поняття самостійної роботи студентів можна тлумачити в залежності від 
дидактичної задачі, як специфічний вид учбової пізнавальної діяльності, 
відмінною рисою якої є, насамперед, відсутність безпосереднього 
керівництва з боку викладача. Студент самостійно, під дією мотивів, оцінює 
предмет діяльності, визначає загальну мету і конкретні задачі, вибирає 
адекватні засоби їх вирішення для досягнення результату, здійснює не-
обхідний самоконтроль. При цьому самостійна робота може вестися як в 
аудиторії, так і в позааудиторній роботі. 

З точки зору навчального процесу під самостійною роботою розуміють ті 
види завдань, які засвоюються студентами в позааудиторний час – домашні 
завдання, лабораторні роботи, підготовка до практичних завдань, іспитів та 
ін. Можна виділити такі види самостійної роботи, як обов'язкова 
(проводиться в процесі підготовки до занять), допоміжна (проводиться за 
спеціальним навчальним планом). 

Питання організації самостійної роботи при вивченні іноземної мови 
стоїть у ряду дуже важливих проблем. Навчання студентів навичкам 
самостійної роботи як дома, так і на заняттях пояснюється актуальною 
потребою оптимізувати процес навчання – раціонально перерозподілити 
зусилля кожного студента на незалежному рівні, прогнозувати результати 
діяльності окремого студента і всієї групи з метою максимального ефекту 
навчання. 

Практика вивчення іноземної мови методом активізації дає змогу 
говорити про форму організації самостійної роботи студентів по оволодінню 
навичками спілкуванню іноземною мовою на базі навчальної програми. Ці 
форми роботи дають можливість найбільш повно реалізувати цілі навчання. 

Форми самостійної роботи при вивченні іноземної мови: аудиторні під 
керівництвом викладача (на практичних та лабораторних заняттях); 
позааудиторні з викладачем (консультації, підготовка до аудиторних занять); 
позааудиторні без викладача (на виробничій практиці, вивчення теорії, 
виконання домашніх вправ, читання нової іноземної літератури зі 
спеціальності і т.п.). 

Для активізації самостійної роботи студентів з будь-якої дисципліни 
важливе значення має мотивація. Якщо для предмету іноземна мова в 
мовному вузі (факультеті) мотивація природня, то, як правило, в немовних 
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вузах в умовах відсутності реального мовного оточення необхідна штучна 
мотивація. Проте в сучасних соціально-економічних умовах, коли 
руйнуються старі стереотипи, на деяких немовних факультетах мотивація 
підвищується. Так, на факультетах філологічних спеціальностей мотивація 
серед студентів значно вища, ніж на інших факультетах. Це підтверджують 
результати нашого дослідження. Так, при анкетуванні студентів 
філологічного факультету близько 70% студентів підтверджують 
необхідність предмету іноземна мова для їх майбутньої професійної 
діяльності. Також виявляється стійкий інтерес до предмету серед 2/3 
опитаних. Серед студентів історичного факультету такі показники набагато 
менші. Мета викладача не тільки і не стільки ознайомити студентів з 
предметом на першому занятті, скільки зацікавити їх, створити умови для 
активізації пізнавальної діяльності. Для вирішення цієї мети на початковому 
етапі навчання проходять зустрічі з іноземними фахівцями, які відвідують 
інститут і проводять лекції. 

Особливе значення для активізації самостійної пізнавальної діяльності 
студентів мають підручники та навчальні посібники. Вони не тільки дають 
лексико-граматичний матеріал та завдання до текстів з підручника, але й 
активізують, стимулюють самостійну пізнавальну діяльність студентів за 
допомогою змісту текстового матеріалу (актуальність, науковість) і форми 
(проблемність завдань, оформлення і т.ін.). Кафедрами іноземних мов 
ведеться робота по створенню навчальних посібників, методичних рекомен-
дацій, вказівок, термінологічних словників з метою активізації самостійної 
роботи. Крім цього, вирішується ще й проблема відсутності нових 
підручників і посібників, які б відповідали сучасним вимогам. 

Успішному засвоєнню навчального матеріалу під час самостійної роботи 
студентів сприяють також і аудиовізуальні засоби навчання (лабораторні 
роботи, таблиці, альбоми, аудиозаписи і т.ін.). 

Ведучи розмову про активізацію самостійної діяльності студентів слід ще 
зупинитися на двох аспектах: вивчення граматики та навчання читанню. Так, 
вивчення граматичних структур проводиться таким чином, щоб студент сам 
визначав значення структур, що визначаються, встановлював відношення 
еквівалентності між ними і типові засоби перекладу. Одним з головних 
напрямів в активізації самостійної роботи студентів при вивченні іноземної 
мови в немовному вузі є удосконалення навичок читання. Розвиток техніки 
кваліфікованого читання іноземною мовою і використання інформації в 
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професійній діяльності, підготовка кваліфікованих споживачів наукової 
інформації – першочергова задача, яка стоїть перед викладачами іноземних 
мов. Належна організація навчання читанню відкриває шлях до активізації 
самостійної діяльності студентів. Читання іноземною мовою, з одного боку, 
дає можливість забезпечити виконання завдання до тексту, з іншого – 
підвищує інтерес до вивчення іноземної мови. Оскільки саме через іноземну 
мову актуалізуються відомості з наук, які тісно пов'язані з майбутньою 
спеціальністю студентів. 

Для більшої ефективності самостійної роботи на практичних заняттях 
викладач використовує індивідуальні завдання, під час яких він враховує 
рівень підготовки кожного студента і фактично проводить індивідуальну 
роботу з ним. 

Таким чином, можна констатувати той факт, що тільки свідома 
самостійна робота, скерована викладачем, дає позитивні наслідки і 
можливість більш ефективного використання студентами інформації із 
зарубіжних джерел в їх науково-дослідній роботі, при підготовці курсових та 
дипломних проектів, наукових оглядів літератури, в діяльності спеціалістів в 
післявузівських умовах. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


