
185 
 

в українській освіті, але й у країнах Європейського співтовариства. Тому, 
засвоївши комп’ютерну грамотність, дитина згодом може легко 
адаптуватися навіть у світовому співтоваристві. 
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The article analyzeв the specifics of individual work of students in learning a foreign 
language in non-language majors of the universities. The author emphasized on the issue of 
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У сучасних умовах стрімкого розвитку науки і техніки, швидкого 
накопичення та оновлення інформації неможливо навчити людину на все 
життя, важливо сформувати в ньому інтерес до накопичення знань. Це 
вносить новий акцент в соціальне замовлення суспільства вищим 
навчальним закладам. Педагоги стурбовані тим, щоб вища школа 
приділяла більше уваги підготовці студентів до активної самостійної 
діяльності. Реформа вищої освіти пропонує підвищення питомої ваги 
самостійної пізнавальної діяльності в процесі навчання, що становить 
важливу передумову подальшої самоосвіти. 

На рубежі XX–XXI століть проблемою організації самостійної роботи 
студентів з іноземної мови займалися і продовжують займатися 
А. Конишева, Н. Коряковцева, Ф. Золотавін, С. Чебровскую, 
В. Сергеенкова, А. Лобанов та ін. Дослідники відзначають, що для 
ефективної діяльності в проектуванні освітніх моделей, в тому числі і 
керованої самостійної роботи, в функціональних обов'язках 
професорсько-викладацького складу повинні відбутися своєрідні 
зрушення. 

Самостійна робота з іноземної мови, студентів немовних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, є невід'ємною частиною їх 
професійної підготовки. Вона входить в систему аудиторних і 
позааудиторних занять, здійснює зв'язок між ними, прищеплює навички 
роботи над навчальним матеріалом, активізує творчі здібності, готує до 
оволодіння майбутньою спеціальністю, а також удосконалює володіння 
іноземною мовою поза навчальним закладом. Нашою метою є вивчення 
можливих способів організації самостійної роботи студентів з тим, щоб 
перетворити навчання студентів іноземної мови в аналог їх навчально-
пізнавальної діяльності за фахом і зробити самостійну роботу одним з 
джерел розширення їх культурного кругозору. 

Для того, щоб робота студентів була результативною, викладач 
повинен сформувати у них готовність до самостійної мовної діяльності, 
яка включає в себе наступні види готовності: мотиваційну готовність, яка 
передбачає інтерес до вивчення іноземної мови, бажання її опанувати та 
використовувати в цілях спілкування; інтелектуальну готовність, під якою 
розуміється розвиток уваги, мислення, пам'яті та уяви; лінгвістичну 
готовність, що включає в себе наявність запасу лексико-граматичного 
матеріалу; комунікативну готовність, націлену на розвиток здатності 
включення в комунікацію; готовність до усвідомленої і раціональної 
самоорганізації, тобто розуміння цілей і завдань самостійної роботи, 
придбання певних умінь в результаті її виконання, самоконтроль і 
коригування помилок. 

Викладач, який здійснює управління самостійною роботою студентів, 
повинен чітко уявляти, якою мірою сформовані вміння студентів в тому 
чи іншому вигляді мовної діяльності. Роль викладача в цьому процесі 
полягає також в наданні допомоги студентам при виборі матеріалу для 
самостійного вивчення, в підключенні їх до реальної науково-
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дослідницької діяльності, в активізації використання інформації з 
іншомовних джерел в навчально-пізнавальній діяльності за фахом. Крім 
того, він повинен аналізувати пропонований для самостійної роботи 
матеріал, демонструвати прийоми раціональної роботи з ним і навчати 
студентів самоконтролю. На початковому етапі самостійна навчальна 
діяльність передбачає всебічну допомогу викладача, а в процесі росту 
знань і розвитку самостійності студентів виконується без 
безпосереднього педагогічного керівництва. 

Формування умінь і навичок самостійної роботи здійснюється в 
аудиторії в процесі фронтального, групового, парного і індивідуального 
режимів роботи, в ході само- і взаємонавчання і контролю. 

Для того щоб, навчаючи групу, створювати найбільш сприятливі 
умови для навчання кожного, необхідні спеціальні засоби або 
організаційні прийоми навчання, серед яких можна виділити наступні: 
цілеспрямоване використання опор різного типу (смислових, 
вироблених, ілюстративних, схематичних); використання спрощених і 
ускладнених завдань; виконання додаткових вправ студентами з низьким 
рівнем розвитку тих чи інших здібностей; використання додаткового 
матеріалу з більш сильними студентами; використання випереджальних 
індивідуалізованих завдань; варіювання часу на підготовку завдання. 

Ці та інші прийоми широко застосовуються в традиційних системах 
навчання. Серед нових технологій навчання, які отримали розвиток в 
останні десятиліття, представляє інтерес модульне навчання. 

У характеристиках модульного навчання закладено його відміну від 
інших систем навчання. По-перше, зміст навчання подається в 
закінчених самостійних комплексно-інформаційних блоках, засвоєння 
яких здійснюється відповідно до мети. Дидактична мета формулюється 
для учня і містить в собі не тільки вказівки щодо обсягу та змісту, а й 
рівень його засвоєння. По-друге, модулі дозволяють перевести навчання 
на суб'єкт-суб'єктну основу, оскільки усвідомленість навчальної 
діяльності переводить викладача з режиму інформування в режим 
консультування та управління. По-третє, студенти максимум часу 
працюють самостійно, вчаться самопланування, самоорганізації, 
самоконтролю та самооцінки. 

Позитивний ефект, який досягається в результаті модульного 
навчання, пов'язаний з його динамічністю, яка полягає в варіативності 
елементів модулів, змісту елементів і модулів. Модуль може будуватися 
на основі інтеграції різних видів мовленнєвої діяльності. Доцільно 
використання модулів в навчанні окремим видам і аспектам мовної 
діяльності (граматичний, лексичний і ін.). Найбільш ефективним є 
застосування модулів для узагальнення та систематизації знань і 
навичок. 

На відміну від самостійної аудиторної роботи, де переважає усне 
мовне спілкування, поза аудиторні заняття спрямовані, в першу чергу, на 
вдосконалення мовних умінь в читанні і письмі. У процесі здійснення 
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самостійної роботи молоді люди читають іноземною мовою на власний 
вибір спеціальну і художню літературу, публіцистику, пресу, 
використовують лист як засіб для виконання навчальних завдань, при 
цьому кожен студент має можливість вибирати той рівень і темп роботи, 
який для нього можливий на певному етапі. 

Так засобом організації самостійної роботи стає спеціальна 
література з застосуванням всіх видів читання, з подальшим письмовим і 
усним переказом, розгорнутим або коротким викладом змісту з 
коментарями, обміном думками, дискусією. Різноманітність типів текстів 
(фрагменти монографій, статті, інтерв'ю, довідкова література, ділова 
документація) тягне за собою значне розширення мовних засобів і 
способів вираження предметно-понятійного змісту, оскільки мовний 
матеріал містить складні синтаксичні засоби і способи організації та 
структурування того чи іншого типу тексту. 

Пред'явлення результатів самостійної роботи при вивченні іноземної 
мови може здійснюватися як в усній, так і в письмовій формі: у вигляді 
реферату, доповіді, повідомлення, викладу, презентації проекту, 
переведення, словників різного характеру та ін. 

Суттєвою є система контролю і оцінки знань, умінь і навичок 
студента, який виконав певний вид роботи самостійно і представив 
результат своєї праці викладача. Безсумнівно, критерії контролю і оцінки 
повинні виходити з цілей і завдань, які ставить перед собою викладач, 
пропонуючи студенту завдання. Це може бути перевірка володіння 
мовним матеріалом, знання і вміння використовувати в своїй промові 
складні синтаксичні конструкції і т.д. З точки зору контролю знань 
лексичного матеріалу слід враховувати можливості розширення 
словникового запасу студента за рахунок оволодіння загальнонаукової, 
спеціальної та термінологічної лексики. Також викладач повинен оцінити 
і вміння студента аргументувати думки в межах функціональних типів 
висловлювання (наприклад, оповідання або міркування), давати оцінку 
подіям і фактам, вміти висловлювати думки різними мовними засобами і 
способами. Критеріями оцінки можна вважати повноту розкриття теми, 
володіння студентом змістом виконаної роботи, мовний рівень завдання, 
його практична реалізація, вміння представити виконану роботу в групі 
однокурсників, а також вести дискусію по темі. 

Відомо, що активність в навчанні, тим більше вміння самостійно 
вдосконалювати отримані знання, не належить до вроджених якостей 
особистості. Вона формується в процесі пізнавальної діяльності і 
характеризується прагненням до пізнання, розумовими зусиллями і 
проявом морально-вольових якостей учня. У сучасній методиці 
виділяють три рівні пізнавальної активності: що відтворює, інтерпретує і 
творчий. Говорити про результати в самостійній роботі учня можна 
тільки в тому випадку, коли сформований третій рівень пізнавальної 
активності, який характеризується проявом високих вольових якостей, 
наполегливістю в досягненні цілей, а також широкими пізнавальними 
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інтересами. Педагогічним засобом, що дозволяє сформувати вміння 
самостійно працювати, є організація самостійної навчальної діяльності. 

Отже, проблема організації самостійної роботи студентів з іноземної 
мови є особливо актуальною в даний час, оскільки великі обсяги 
матеріалу і обмежена кількість часу, відведений на його вивчення, 
вимагає від студента навичок самостійної роботи, наявність яких 
відкриває безмежні можливості не тільки в області вдосконалення 
іноземної мови у своїй майбутній професійній діяльності, а й матиме 
позитивний вплив на розвиток творчого потенціалу студента. 

Перспективою подальших наукових пошуків є визначення 
організаційних умов самостійної роботи студентів в процесі навчання 
іноземної мови на немовних спеціальностях вузу. 
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Анотація 
У статті висвітлено поняття саморегуляція, фактори її формування. Окреслено 

продуктивні підходи до побудови освітнього простору для майбутнього вчителя початкової 
школи з метою сприяти розвитку саморегуляції. Зазначено, що саморегуляція притаманна 
всім природним об'єктам і проявляється в збереженні стабільності стану при дії зовнішніх 
факторів. 
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Abstract 

The concept of self-regulation, the factors of its formation were revealed. It was outlined the 
approaches to build productive educational environment for future elementary school teacher to 
promote the development of self-regulation. It was also indicated that self-regulation inherents in all 
natural objects and appears in maintaining stability in the state of external factors. 
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