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Островська І. Г., ст. викладач
кафедри німецької мови

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ
ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Новітні технології навчання у вищих навчальних закладах —
це система соціальних, психологічних і дидактичних заходів, які
дають якісно нові результати навчально-виховного процесу та
забезпечують кваліфіковану підготовку випускників вузів. Це
здійснюється шляхом комплексного включання усіх компонентів
навчального процесу: цілей, організації та методики навчання і
педагогічної взаємодії викладачів і студентів.

Складовою частиною сучасного навчального процесу є орга-
нізація і проведення самостійної роботи на заняттях з іноземної
мови. Надзвичайно важливо в майбутніх фахівців виробити по-
требу в самостійному опануванні іноземною мовою, навчити їх
творчо застосовувати набуті знання у нових ситуаціях, користу-
ватися довідковою літературою і пропозиціями інтернету, готу-
вати доповіді, брати участь у конференціях, анотувати та реферу-
вати статті тощо. Для студентів різних курсів викладачами
кафедри розроблено програми самостійного оволодіння знання-
ми й уміннями з іноземної мови.

Мета самостійної роботи — активізувати пізнавальну діяль-
ність студентів у навчальному процесі, розвинути їх мовленнєві
навички та вміння, допомогти тим, які мають слабку підготовку з
іноземної мови. Отже, більшість завдань для самостійного вико-
нання добираються, аби посилити і розширити мовну практику
студентів і сприяти досягненню мети навчання.

Поняття «СРС» можна розглядати в широкому й вузькому
значенні. У широкому значенні — це активна пізнавальна творча
діяльність студента, яка присутня у будь-якому виді навчальних
занять. У більш вузькому значенні — це один з видів навчальних
занять, специфічною особливістю якого є відсутність викладача в
момент навчальної діяльності студента. Викладач планує i напра-
вляє, координує й контролює самостійну діяльність студентів,
тобто створює умови для їх навчальної діяльності, організує й ак-
тивізує її, створюючи й удосконалюючи iнформацiйно-методичне
забезпечення. Завдання для самостійної роботи повиннi включа-
ти вправи рiзного ступеня творчостi й самостiйностi. Вони мають
бути скерованi на вдосконалення усiх видiв мовленнєвої
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дiяльностi (аудіювання, мовлення, читання, письмо) i володіти
фаховою орiєнтацiєю.

Самостiйна робота, її ефективнiсть значно залежать вiд
пiдбору та поєднання дидактичних засобiв. Дидактичнi засоби
становлять складову частину органiзацiйно-методичного забез-
печення самостійної роботи. Для цього необхідно:

— скласти перелiк необхiдних умiнь i навичок;
— розробити необхiднi фахово орiєнтованi завдання;
— визначити вимоги до результатiв самостійної роботи;
— скласти план робiт;
— розробити iнформацiйно-методичне забезпечення роботи

студентiв: пiдручниками, навчальними посiбниками, методични-
ми рекомендацiями і вказiвками, довiдковими матеріалами та он-
лайн-програмами i т. п.;

— надати цi матерiали студентовi на початку семестру.
Завдяки цьому створюється така навчальна ситуацiя, коли

студент переважно самостiйно проводить ознайомлення, за-
крiплення й активiзацiю мовного матерiалу, а формування мов-
них навичок i вмiнь здiйснюється пiд безпосереднiм керiвницт-
вом викладача. Отже, дидактичнi засоби покликанi забезпечити
взаємовдосконалення i формування мовної, фахової і загальноку-
льтурної компетенції студентів.

На нашу думку, різноманітні форми самостійної роботи є ор-
ганічною частиною навчального процесу і передумовою успішної
реалізації вимог з іноземної мови.

Павловська Н. С., викладач кафедри
української мови та літератури

КОМПЕТЕНТНИЙ ВИПУСКНИК-ЕКОНОМІСТ: МОДЕЛЬ,
СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦІЙ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Нині суспільству потрібен випускник, який не просто знає і
уміє здійснювати якість операції, а є людиною компетентною, в
якій поєднано «знаннєві» вміння і соціально-культурна поведін-
ка, ініціативність, здатність працювати у групах, прогнозувати,
досягати своєї мети, акмевершини. Важливо, спираючись на
знання і зміст літературної освіти, формувати універсальні нави-


