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до активної діяльності для задоволення матеріально-побутових, ду-
ховних потреб і запитів, яке досягається за рахунок її праці.

Самостійна робота є важливим фактор засвоєння навчального
матеріалу, про що свідчать психолого-педагогічні дослідження.

Метою самостійної роботи є формування самостійності студе-
нта, його вмінь, знань, навичок, що здійснюється опосередковано
через зміст і методи всіх видів навчальних занять. Самостійна
робота студентів сприяє поглибленню і розширенню знань; фор-
муванню інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню при-
йомами процесу пізнання; розвитку пізнавальних здібностей.
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО
НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Інтеграція України до світової спільноти та реформування систе-
ми вищої освіти зумовлюють посилення уваги суспільства до підви-
щення загальноосвітньої, фахової, комунікативної компетенції май-
бутніх спеціалістів, забезпечення їхньої конкурентоспроможності.

Важливим фактором підвищення ефективності навчального
процесу є організація самостійної навчальної діяльності студен-
тів, формування у них навичок самоосвіти та саморегуляції, гото-
вності до постійного поповнення знань, розвиток творчого мис-
лення, позитивного ставлення до навчання, відмова від автори-
тарної педагогіки та визнання педагогіки співробітництва.

Мотиваційний фактор є одним з найважливіших аспектів са-
мостійної роботи. Кожен викладач знає, що навчання протікає
більш успішно, якщо у студента сформована позитивна мотива-
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ція, пізнавальний інтерес, потреба в здобутті знань, почуття
обов’язку, відповідальність та інші мотиви.

Формуванню позитивної мотивації студентів до виконання
самостійної роботи сприяють такі фактори: 1) чітка організація
процесу самостійної роботи студентів; 2) зміст завдань і способи
їх виконання; 3) стимулювання контролюючої функції; 4) усунен-
ня деструктивних факторів.

Необхідною умовою мобілізації студентів на якісну професій-
ну підготовку є відповідна програма їх самостійної пізнавальної
діяльності, її навчально-методичне та організаційно-педагогічне
забезпечення. Воно має спиратися на низку вихідних даних, до
яких насамперед можна віднести: 1) науково-методичний потен-
ціал викладачів; 2) готовність кожного викладача до такої робо-
ти, коли доводиться відмовитися від існуючих догм і стереотипів;
3) рівень підготовки студентів, який залежить від певних соціа-
льних, економічних та інших чинників; 4) можливості навчально-
методичного і технічного забезпечення навчального закладу;
5) форма занять, зміст і структура освіти тощо.

Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи повинні:
— містити чітко сформульовані завдання і зразки їх виконання;
— бути доступними для студентів поза межами аудиторних занять;
— забезпечувати чіткі критерії для вимірювання результатів.
Відомо, що одним з найважливіших мотивів студентів є інте-

рес до майбутньої професії, прагнення відповідати високому рів-
ню вимог, що висуває суспільство перед молодими фахівцями.
Отже, мотивуючим чинником самостійної роботи є орієнтація
змісту навчального матеріалу на життєві потреби студентства,
їхні інтереси, уподобання, використання професійно орієнтова-
ного та практично спрямованого матеріалу.

Використання в роботі актуального матеріалу, залучення до
процесу пізнання різних аудіовізуальних засобів, схем, пізнаваль-
них та рольових ігор, створення навчальних ситуацій, спілкування з
особистісною направленістю, які стимулюють аудиторну та поза
аудиторну самостійну роботу студентів, дозволяють розвивати та
підтримувати внутрішню мотивацію вивчення іноземної мови.

З метою підвищення ефективності самостійної роботи, що
стимулюватиме інтелектуальний розвиток студентів, доцільно
застосовувати сучасні педагогічні технології, що поєднують нау-
ково обґрунтовані індивідуальні й колективні форми роботи.

Використання таких форм індивідуальної роботи, як само-
стійна робота студентів з оригінальними джерелами інформації
(текстами за фахом, газетними статтями), написання ділових лис-
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тів, підготовка рефератів, виступи з науковими доповідями на
конференції сприяє поглибленню й розширенню знань студентів,
активізує пізнавальну діяльність, створює належні умови для са-
мореалізації студента як особистості, що дозволяє йому самому
визначити додаткові навчальні цілі, спонукає його до подальшої
систематичної роботи в поза аудиторний час.

Колективні форми самостійної роботи (дискусії, ділові ігри)
розвивають навички мовлення та фахового спілкування, сприя-
ють формуванню власної думки студентів.

Однією з сучасних форм групової роботи є створення проек-
тів. Суть методу проекту — досягнення дидактичної мети через
детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершити-
ся практичним результатом (проектом). Проектом може бути
комп’ютерна презентація, доповідь, альбом, стіннівка.

Самостійна робота студентів — невід’ємна частина навчаль-
ного процесу у вищій школі, що сприяє поглибленню й розши-
ренню знань, посиленню інтересу до пізнавальної діяльності, фо-
рмуванню творчої особистості спеціаліста, здатного до
самовдосконалення та самоосвіти. Виконання завдань самостій-
ної роботи створює базу для формування як внутрішньої мотива-
ції вивчення іноземної мови, так і навчання студентів загалом.
Мотивуючими чинниками самостійної роботи з іноземної мови є:

— широке застосування професійно орієнтованих завдань для
аудиторної та поза аудиторної роботи студентів;

— чітке визначення обсягів і видів навчальних завдань для
самостійної роботи в межах кожного модуля;

— використання сучасних педагогічних технологій навчання,
що поєднують науково обґрунтовані індивідуальні та колективні
форми роботи;

— поєднання завдань репродуктивного та творчого характеру;
— індивідуалізація навчання з урахуванням рівня підготовки

та здібностей кожного студента;
— впровадження педагогіки співробітництва, формування у

студентів мотиву досягнення успіху як особистісної якості;
— навчання студентів раціональним прийомам організації са-

мостійної навчальної діяльності, формування уміння самооргані-
зації та самоконтролю.

Проблема самостійної роботи студентів в умовах докорінної пе-
ребудови вищої школи є надзвичайно важливою і вимагає подаль-
шого дослідження як у теоретичному, так і практичному плані.


