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обсягу обов’язкової для розгляду інформації та необхідності про-
ведення постійного (і навіть) фронтального контролю, орієнтова-
ного, як правило, на відтворення традиційних підходів та типо-
вих алгоритмів дій.

Зазначені перешкоди суттєво гальмують широке використан-
ня продуктивних підходів, впровадження інноваційних техноло-
гій, суттєво знижуючи тим самим мотивацію як студента, так і
викладача, та обумовлюють негативний вплив на якість підгото-
вки майбутніх професіоналів управління.

Мустафаєва К. В., викладач кафедри іноземних мов
факультету управління персоналом та маркетингу

АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Одне з основних положень Болонської декларації стосується
забезпечення освіти упродовж життя, бо процеси, що відбува-
ються у світі, спрямовують систему освіти, з одного боку, на за-
доволення потреб людини, а з другого, на врахування законів ри-
нкової економіки: це розподіл ринку праці, зростання конкурен-
ції на світовому ринку, швидкі темпи розвитку ринку високих
технологій та ін. Ці процеси супроводжуються скороченням сфе-
ри некваліфікованої i малокваліфікованої праці, глибокими стру-
ктурними змінами у сфері зайнятості, які визначили постійну по-
требу в підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці
працівників, у зростанні їхньої професійної мобільності.

На жаль, система вищої освіти України сьогодні ще не в по-
вній мірі задовольняє потреби ринкової економіки. Тому дуже
важливий загальноєвропейський принцип — «освіта через усе
життя» — поки що, в умовах нашої держави, не може бути вико-
наний на належному рівні.

Щоб освіта через усе життя стала реальністю, студентів ви-
щих навчальних закладів треба готувати до життя і діяльності в
умовах перманентного поповнення своїх знань, умінь і навичок.
Зростаючий потік інформації та дефіцит робочого часу підвищу-
ють роль самостійної роботи, роблять ії цілеспрямованою та кон-
кретною.
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Практика вивчення іноземної мови методом активізації дає
змогу говорити про форму організації самостійної роботи студе-
нтів по оволодінню навичками спілкуванню іноземною мовою на
базі навчальної програми. Ці форми роботи дають можливість
найповніше реалізувати цілі навчання. Форми самостійної роботи
при вивченні іноземної мови: аудиторні під керівництвом викла-
дача (на практичних та лабораторних заняттях); позааудиторні з
викладачем (консультації, підготовка до аудиторних занять); по-
зааудиторні без викладача (виконання домашніх вправ, читання
нової іноземної літератури зі спеціальності, аудіювання іншомо-
вних текстів у лінгафонних кабінетах, реферування газетних та
журнальних статей за фахом, написання рефератів тощо).

Також можна виділити такі види самостійної роботи, як
обов’язкова (проводиться в процесі підготовки до занять та іспи-
тів відповідно до навчальної програми) та вибіркова (проводить-
ся за бажанням студентів підвищити свої результати в світі реалі-
зації права студентів на одержання максимальної кількості балів
за поточну успішність). Вибіркова самостійна робота може
включати такі види діяльності, як підготовка перекладів встанов-
лених обсягів, підготовка доповіді за узгодженою з викладачем
темою, підготовка реферату за визначеною темою тощо.

Для активізації самостійної роботи студентів з будь-якої ди-
сципліни важливе значення має мотивація. Якщо для предмету
іноземна мова в мовному вузі (факультеті) мотивація природня,
то, як правило, в немовних вузах в умовах відсутності реального
мовного оточення необхідна штучна мотивація. Проте в сучас-
них соціально-економічних умовах, коли руйнуються старі сте-
реотипи, мотивація до вивчення іноземної мови значно підви-
щується. Оскільки саме через іноземну мову актуалізуються
відомості з наук, які тісно пов’язані з майбутньою спеціальніс-
тю студентів.

Таким чином, можна констатувати той факт, що тільки сві-
дома самостійна робота, скерована викладачем, дає позитивні
наслідки і можливість більш ефективного використання студен-
тами інформації із зарубіжних джерел у їх науково-дослідній
роботі, при підготовці курсових та дипломних проектів, науко-
вих оглядів літератури, в діяльності спеціалістів у післявузівсь-
ких умовах.

Тому здатність до самоосвіти, самовиховання, розвиток само-
стійності й активності майбутніх спеціалістів стають важливими
компонентами професійної підготовки у вищих навчальних за-
кладах.




