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4. «Подвійна дія». На слайдах презентації крім зображень використовується текстова інфор-
мація. Вона може або пояснювати вміст слайду або його «розширювати».

5. Інтерактивний семінар створюється для проведення семінару в режимі діалогу з аудиторі-
єю. Стають допустимими різноманітні анімації, рухомі малюнки, фотографії, що обертаються,
об’єкти навігації, і особливо — розгалуження презентації: залежно від відповідей слухачі, їх реа-
кції на запитання і твердження. Використання даного виду потребує значної мовної підготовки
від аудиторії та може застосовуватись при вільному володінні іноземною мовою.

6. Електронний роздатковий матеріал. Матеріал презентації має викладатися вичерпно докла-
дно, оскільки у слухача немає можливості перепитувати доповідача. Додатковий матеріал може
міститися у гіперпосиланнях або у спеціальних замітках до слайду. Якщо презентація призначена
для самостійної роботи, її інтерфейс, навігація по слайдах, можливості розгалуження повинні бу-
ти добре продумані та обґрунтовані.

7. «Інформаційний ролик». Ролик має демонструватися самостійно і незалежно від доповіда-
ча, причому автоматично повертатися до його початку. Весь показ проходить в автоматичному
режимі. Презентація містить матеріали інформаційно-рекламного характеру, наочні матеріали,
розраховані на швидке сприйняття. Наприклад, така презентація може використовуватися на
студентських конференціях самими студентами.
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У ПІДВИЩЕННІ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Інтеграція України до світової спільноти та реформування системи вищої освіти зумовлюють
посилення уваги суспільства до підвищення загальноосвітньої, фахової, комунікативної компе-
тенції майбутніх спеціалістів, забезпечення їхньої конкурентоспроможності. Виконання завдань,
що постали перед вищою освітою, вимагають пошук шляхів удосконалення навчально-виховного
процесу, розроблення нових методів та організаційних форм взаємодії викладача і студента. Ва-
жливим фактором підвищення ефективності навчального процесу є організація самостійної на-
вчальної діяльності студентів.

Етап самостійної роботи з іноземної мови передбачає самостійне виконання лексичних, грама-
тичних або фонетичних вправ різного типу, самостійне опрацювання текстів, діалогів, складання
словника незнайомих слів, глосаріїв, пошук певної інформації, написання творчих робіт (творів,
есе), підготовка рефератів, доповідей з наступною усною презентацією тощо. Студенти мають мо-
жливість вивчати програмний матеріал самостійно, отримуючи консультації у викладачів.

Як відомо, процес самостійної роботи студента залежить. перш за все, від його готовності до
цього виду діяльності. Проте готовність до самостійної навчальної праці вимагає певного рівня
лінгвістичної підготовки студента, наявність у нього сформованих навичок і вмінь, а також його
бажання вчитися.

Мотиваційний фактор є одним з найважливіших аспектів проблеми самостійної роботи. Від-
повідно до сучасних психологічних уявлень, мотив ― це внутрішнє спонукання особистості до
певного виду активності, що пов’язана із задоволенням певної потреби. Як правило, виокремлю-
ють мотиви внутрішні та зовнішні. Зовнішні мотиви можуть бути позитивними (мотиви успіху,
досягнення) і негативними (мотиви уникнення, захисту).

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) усунення деструктивних факторів.

Самостійна робота студентів — невід’ємна частина навчального процесу у вищій школі, що
сприяє поглибленню й розширенню знань, посиленню інтересу до пізнавальної діяльності, фор-
муванню творчої особистості спеціаліста, здатного до самовдосконалення та самоосвіти. Вико-
нання завдань самостійної роботи створює базу для формування як внутрішньої мотивації ви-
вчення іноземної мови, так і навчання студентів загалом. Мотивуючими чинниками самостійної
роботи з іноземної мови є:

— широке застосування професійно орієнтованих завдань для аудиторної та позааудиторної
роботи студентів;
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— чітке визначення обсягів і видів навчальних завдань для самостійної роботи в межах кож-
ного модуля;

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

— поєднання завдань репродуктивного та творчого характеру;
— індивідуалізація навчання з урахуванням рівня підготовки та здібностей кожного студента;
— формування у студентів ставлення до контролю як до інформуючого фактора;
— впровадження педагогіки співробітництва, формування у студентів мотиву досягнення

успіху як особистісної якості;
— навчання студентів раціональним прийомам організації самостійної навчальної діяльнос-

ті, формування уміння самоорганізації, самокорекції та самоконтролю.
Проблема самостійної роботи студентів в умовах докорінної перебудови вищої школи є над-

звичайно важливою і вимагає подальшого дослідження як у теоретичному, так і практичному
плані.
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ЗНАЧЕННЯ НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНІЙ І ЗМІШАНІЙ ФОРМІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріа-
лу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у територіально роз-
поділених місцях. Процес навчання може відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова — доступ
до мережі Інтернет.

Також дистанційне навчання визначають як «технологію отримання знань за допомогою теле-
комунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і викладача проходить на відста-
ні». У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Лекції складають лише
невелику частку, процес навчання орієнтує студентів на творчий пошук інформації, вміння само-
стійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з викорис-
танням сучасних технологій. Викладачі дистанційних курсів повинні мати універсальну підгото-
вку — володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути психологічно
готовим до роботи зі студентами у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким
засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного ма-
теріалу, списки розсилання, створюється нове навчальне середовище, в якому студенти почува-
ють себе невід’ємною частиною колективу, що посилює мотивацію до навчання [2]. Викладачі
повинні володіти методами створення і підтримки такого навчального середовища, розробляти
стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу
активність і власну кваліфікацію.

На Заході ця форма з’явилася вже досить давно і має велику популярність серед студентів че-
рез її економічні показники і навчальну ефективність. Дистанційну форму навчання ще назива-
ють «освітою на протязі всього життя» через те, що більшість тих, хто навчається, ― дорослі
люди. Багато хто з них уже має вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації
або розширення сфери діяльності у багатьох виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знан-
ня і набути навички роботи. Найпопулярнішим є навчання за програмами, що мають чітке спря-
мування.

Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі почува-
ють необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість
роботи з навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм.
Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки регулярно займається той, хто навчається. По-
слідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і випускної роботи, а також підтримка у
всіх питаннях з боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння знань.

Аналіз упровадження дистанційного навчання показує, що до реального контингенту потен-
ційних студентів можна віднести тих, хто часто перебуває у відрядженнях, військовослужбовців,
територіально віддалених слухачів, жінок, що перебувають у декретній відпустці, людей з фізич-
ними вадами, тих, хто поєднує навчання й роботу, співробітників, що підвищують свою кваліфі-
кацію тощо [1]. І незважаючи на те, що дистанційне навчання передбачає одержання також і ба-




