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Самостійна робота відіграє величезну роль у навчальному процесі. 

Особливо важливою вона стає для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 

студентів першого року навчання, які тільки пристосовуються до нової 

системи.  Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен становити 1\4 (тобто приблизно 15 %) 

загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення 

конкретної дисципліни. 

У педагогічній науці активно аналізується стан освіти та засоби 

вдосконалення навчального процесу у вищій школі. Аналіз джерел свідчить про 

актуальність досліджень за темою. Так згідно праць Кузьмінського А.І., Король 

В.М., Мусієнко В.П., Олійник В.В. вивчення самостійної роботи та її методів є 

необхідним та потребує більш глибинного дослідження. 

Головною метою статті є огляд головних особливостей та методів 

самостійної роботи у процесі викладання іноземної мови на першому році 

навчання для студентів першого курсу коледжу всіх спеціальностей. 

Аналізуючи найпоширеніші засоби, увагу зосереджено на перевагах для 

об’єктів навчального процесу – майбутніх фахівців, які застосовуватимуть 

іноземну мову в професійній діяльності. 

Основними функціями самостійної роботи студентів є: пізнавальна, 

самостійна, прогностична, коригуючи та виховна. 

1. Пізнавальна функція визначається засвоєнням студентом 

систематизованих знань з дисциплін.  

2. Самостійна функція - це формування вмінь і навиків, самостійного 

їх оновлення і творчого застосування.  

3. Прогностична функція є вмінням студента вчасно передбачати 

й оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання.  

4. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати 

свою діяльність. 

5. Виховна функція - це формування самостійності як риси характеру.(1) 

Виходячи з функцій викладач повинен обирати який саме вид самостійної 

роботи буде найбільш адекватним та ефективним для засвоєння його дисципліни. В 

процесі вивчення іноземної мови можуть бути застосовані різні види , найбільш 

поширеними є наступні: 

Для перевірки результативності самостійної роботи студентів викладач 

може використовувати такі форми контролю: 



- усна співбесіда за матеріалами розглянутої самостійно теми (або 

окремих її питань) на лекції, практичному занятті; 

- усне опитування на семінарі чи практичному занятті, які проводяться за 

темами, винесеними на самостійне опрацювання; 

- усне опитування на семінарі, практичному занятті, окремі питання яких 

стосуються тем, що повністю або частково опрацьовувались студентами 

самостійно; 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку або в кінці 

лекції, семінарсько-практичного заняття; 

- фронтальний стандартизований контроль знань студентів за кількома 

темами, винесеними на самостійне опрацювання, який проводиться на початку 

навчальних занять; 

- перевірка конспектів, розв'язків задач, виконання розрахунків, 

графічних вправ і завдань, індивідуальних завдань тощо; 

- тестовий контроль; 

- контроль і самоконтроль з використанням комп'ютера; 

- колоквіум за темами, які вивчалися самостійно; 

- інші форми.(2) 

Однією з особливостей навчального процесу у сучасному ВНЗ, яку слід 

якомога ефективніше використовувати при організації самостійної роботи 

студента, є активне упровадження комп'ютерної техніки. 

Комп'ютер дозволяє забезпечувати і контролювати індивідуальний темп 

навчальної діяльності: студент має можливість самостійно вибрати момент 

переходу до наступної порції навчальної інформації, задавати швидкість 

подання завдань і час їх виконання. При цьому комп'ютер може виконувати 

функції регулятора, попереджуючи студента, що його темп роботи або занадто 

повільний чи необґрунтовано швидкий 

Для підвищення ефективності супроводу самостійної роботи студентів 

можна використовувати: 

- електронний підручник; 

- електронні методичні вказівки; 

- тестові контролюючі завдання; 

- електронну аудіовізуальну наочність тощо.(3) 

Використання комп’ютеризованої складової є невід’ємною частиною організації 

самостійної роботи і для студентів коледжу. Цьому сприяло активне впровадження та 

використання системи Moodle (http://epkmoodle.znu.edu.ua/), яка дозволяє організацію 

різної форми роботи, в тому числі і самостійної.  

Студент, маючі власний логін та пароль може заходити на ті курси, які його 

цікавлять та виконувати різні види самостійної роботи.  

Викладачі циклової комісії іноземних мов Клауснітцер В.О.,Кібкало Ю.Ф., 

Козак Л.В., Яценко Я. А. та Романюк Н.М., розробили різноманітні завдання для 

самостійної роботи, такі як: 

-  розмовні теми для самостійного опрацювання з пройдених розділів; 

- Он-лайн тестування з лексичною та граматичною складовою; 

- Завдання з використанням аудіо матеріалів 

http://epkmoodle.znu.edu.ua/


Особливо хочеться зосередити увагу на он-лайн тестуванні, яке є 

найоптимальнішим варіантом як для студента так і для викладача. Таке он-лайн 

тестування у системі Moodle  має наступні переваги: 

- студент у будь який зручний час може увійти в систему, пройти тестування 

та одразу отримати оцінку за свою роботу; 

-  викладач у свою чергу може вести облік виконання, завдяки зведеним 

даним, які дозволяють бачити виконання тестування групами та окремими 

студентами. 

- викладач може переглянути які з тестів були найважнішими та які 

найлегшими та відредагувати їх одразу; 

- таке тестування одразу охоплює великий відсоток студентів та покращує 

ефективність самостійної роботи. 

Використання таких системи робить оптимальним самостійне опрацювання тем  в 

режимі он-лайн. 

Зміна концептуальної основи й розширення функцій самостійної роботи 

студента не тільки веде до збільшення її обсягу важливості, а й викликає зміну 

у взаємовідносинах між викладачем і студентом як рівноправними суб'єктами 

навчальної діяльності, тобто коригує всі психолого-педагогічні (організаційні, 

методичні) засоби забезпечення самостійної роботи студентів 
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