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САМОСТІЙНА РОБОТА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто роль самостійної роботи з іноземної мови у становленні майбутнього фахів-
ця технічної спеціальності. Проаналізовано погляди науковців стосовно проблематики самостійної роботи 
студентів. Автором надається власне визначення поняттю «самостійна робота з іноземної мови». Спираю-
чись на власний досвід роботи, автор статті зазначає, самостійна робота сприяє розширенню лексичного 
запасу студентів, вчить працювати із першоджерелами, шукати необхідну інформацію, відстоювати свою 
точку зору під час захисту рефератів, доповідей, презентацій, проектів. На думку автора, дані фактори 
впливають на становлення студентів як майбутніх фахівців.
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INDEPENDENT WORK IN A FOREIGN LANGUAGE AS A BACKGROUND  
OF THE FORMATION OF A FUTURE SPECIALIST OF A TECHNICAL SPECIALTY

Summary. The article deals with the role of independent students’ work in a foreign language in the formation 
of future technical specialists. The view points of scholars concerning the problem of students’ individual work 
are examined. The author of the article gives her own definition of the term «independent work in a foreign 
language». Drawing on her own experience, the author of the article notices that independent work promotes 
the development of students’ vocabulary, teaches to work with primary literature, search necessary informa-
tion, hold one’s own during the discussion of abstracts, reports, presentations, projects. In the author’s opinion, 
these factors influence students’ formation as future specialists.
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Постановка проблеми. У проекті закону 
про фахову передвищу освіту зазначено, 

що однією з її цілей виступають підготовка якісно 
нового, конкурентоспроможного фахівця для за-
безпечення потреб суспільства та галузей еконо-
міки держави, його мобільності в європейському 
просторі; формування у здобувачів фахової перед-
вищої освіти компетентностей соціально-еконо-
мічних аспектів, необхідних для виконання тех-
нологічних процесів і здійснення управлінських 
функцій [12]. Загальновідомо, що у формуванні 
особистості майбутнього фахівця, особливо тех-
нічної спеціальності, важливого значення набу-
ває оволодіння іноземною мовою на достатньому 
рівні як засобом усної та письмової комунікації. 
Майбутній фахівець технічної галузі повинен не 
тільки вміти вести ділову бесіду, скласти ділово-
го листа, а й розбиратися у схемах та інструкці-
ях іноземною мовою. Отже, актуального питання 
набирає самостійна робота з іноземної мови як 
передумова формування особистості майбутнього 
фахівця технічної спеціальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розвитку особистості професіонала, про-
фесійна спрямованість та становлення розгляну-
то в дослідженнях Б. Авалос, С. Амеліної, Л. Ви-
готського, Е. Еріксона, Є. Клімова, О. Леонтьєва, 
П. Макаренко, Р. Пелех, С. Рубінштейна, Л. Шней-
дера, О. Єрмолаєвої, Г. Яворської. Дидактичні 
та організаційно-педагогічні умови організації са-
мостійної роботи розглянуто в наукових доробках 
М. Смирнової, І. Шимко, Т. Балицької, А. Ільченко,  
В. Бебиха, В. Луценко, Л. Крукевич, Л. Онучак. 

Особливості організації самостійної роботи сту-
дентів з іноземної мови висвітлено в публікаціях 
Н. Ягельської, І. Полюк, М. Броди, Ю. Семенчук, 
В. Лучкевич, К. Рибачук, Л. Шапошнікової, І. Ані-
щенко, Л. Черчатої, В. Каденко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не дивлячись на велику 
кількість наукових доробок щодо розвитку нави-
чок самостійної роботи студентів, раніше не було 
визначено впливу самостійної робот з іноземної 
мови на становлення особистості майбутнього 
фахівця технічної спеціальності.

Мета статті – визначити роль самостійної ро-
боти з іноземної мови у становленні особистості 
майбутнього фахівця технічної спеціальності.

Виклад основного матеріалу. Під понят-
тям самостійність у довідковій літературі розу-
міють «самостійність» як одну властивостей осо-
бистості, що характеризується двома факторами: 
по – перше, сукупністю засобів – знань, умінь 
і навичок; по-друге, ставленням особистості до 
процесу діяльності, її результатів і умов здій-
снення, а також зв'язками з іншими людьми, які 
складаються в процесі діяльності. А під самостій-
ною навчальною роботою розуміють такий вид 
навчальної діяльності, при якому припускаєть-
ся певний рівень самостійності учня (студента) 
у всіх її структурних компонентах – від поста-
новки проблеми до здійснення контролю, само-
контролю та корекції, з переходом від виконання 
найпростіших видів роботи до більш складних, 
які мають пошуковий характер. Самостійна на-
вчальна робота – засіб формування пізнаваль-
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них здібностей учнів (студентів), їх спрямованос-
ті на безперервну самоосвіту [4, с. 133].

У наукових доробках вчених (Л. Крукевич, 
А. Панасюк, І. Шимко, Н. Бойко, О. Королюк, 
З. Корнєвої, Л. Лещенко, Н. Шамхалової, О. Ка-
теруши та ін.) можна знайти розгалужені уяв-
лення стосовно тлумачення терміну самостійна 
робота. 

Так, Л. Крукевич під самостійною роботою ро-
зуміє вид пізнавальної діяльності і засіб форму-
вання професійних якостей фахівця [8, c. 8].

На думку А. Панасюк, Теоретичний ана-
ліз змісту самостійної роботи студентів дозво-
лив визначити її як: 1) сукупність навчальних 
і практичних завдань, які має виконати студент 
у процесі навчання, що складають об’єкт його ді-
яльності; 2) спосіб діяльності студента з метою 
виконання навчального, теоретичного або прак-
тичного завдання [11, c. 9]. 

І. Шимко під самостійною роботою розуміє різ-
ні види індивідуальної і колективної діяльності 
студентів, яка здійснюється ними на аудиторному 
й позааудиторному заняттях чи вдома за завдан-
ням без участі викладача безпосередньо [14, c. 8 ].

За визначенням Н. Бойко, самостійна робота – 
це складне багатомірне педагогічне явище, яке 
включає систему взаємопоєднаних структурних 
і функціональних компонентів, що утворюють ці-
лісну єдність, підпорядковану цілям виховання, 
освіти і розвитку в умовах її опосередкованого 
управління та самоуправління [2, c. 9].

Нам імпонує думка О. Королюк, яка визна-
чила самостійна роботу студентів коледжу як 
вид навчальної діяльності в коледжі, спрямо-
ваний на засвоєння студентами нових знань, 
удосконалення навичок самостійного пізнання, 
формування практичних умінь, необхідних для 
майбутньої професійної діяльності; вона органі-
зовується та скеровується викладачем, але від-
бувається без його безпосередньої участі [7, c. 9]. 

Під самостійною роботою слідом за Н. Ягель-
ською, З. Корнєва розуміє форму організації 
і реалізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, яку спрямовує і контролює викладач 
або сам студент у відповідності з програмою на-
вчання та індивідуальними потребами на занят-
тях або у позаудиторний час з метою оволодіння 
професійними знаннями, навичками й уміння-
ми та для самовдосконалення [6]. 

Л. Лещенко, Н. Шамхалова зазначають, що 
у контексті сучасної парадигми навчання само-
стійна робота домінує серед інших видів навчаль-
ної діяльності студентів та дозволяє розглядати 
знання як об'єкт власної діяльності студента. Піз-
навальна діяльність студентів в процесі виконан-
ня самостійної роботи характеризується високим 
рівнем самостійності та активності, являється за-
лученням суб'єкта до творчої діяльності [9, c. 32].

І. Аніщенко розглядає самостійну роботу сту-
дента з іноземної мови як важливий компонент 
навчальної діяльності, при якому студенти без 
безпосередньої участі викладача, але під його ке-
рівництвом виконують різного роду завдання, при-
кладаючи розумові зусилля та виявляючи при цьо-
му навики самоконтролю та самокорекції [1, c. 90].

А. Колесник, О. Мануєнкова самостійну робо-
ту студентів визначають як діяльність, що перед-
бачає їх максимальну активність по відношенню 

до предмету діяльності, в даному випадку, до іно-
земної мови, до матеріалу, що засвоюється, і саме 
це забезпечує його міцне засвоєння [5, c. 309].

Під самостійною роботою з іноземної мови розу-
міємо один з важливих компонентів навчальної ді-
яльності, розвиток дослідницьких умінь і навичок 
студентів у період вивчення дисципліни «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням», які вплива-
ють на їх становлення як майбутніх фахівців.

Як бачимо, основним ключовим терміном при 
тлумаченні поняття «самостійна робота» висту-
пає «діяльність».

Так, О. Катеруша зазначає, що поняття «само-
стійна робота» і «самостійна діяльність» співвід-
носні, але не тотожні: самостійна робота є формою 
індивідуальної роботи; самостійна діяльність – 
якістю пізнавальної активності, що виявляється 
в наявності ініціативної позиції, утворенні й ініціа-
ції власних думок. З позиції управління самостійна 
робота здійснюється без викладача, самостійна ді-
яльність ж передбачає не просто його присутність, 
а, як правило, її обов’язковість. Отже, у вузькому 
значенні самостійній роботі повинна передувати 
самостійна діяльність; у широкому – самостійна ді-
яльність включає в себе самостійну роботу [3, с. 8].

Визначають наступні цілі застосування самос-
тійної навчальної діяльності:

– оптимізація процесу навчання іноземної мови 
з точки зору економії аудиторного навчального часу;

– актуалізація та активізація пошуку нових 
знань тими, хто навчається

– розвиток творчого характеру освіти
– підвищення якості засвоєння навчальних 

програм, які пропонуються [6].
Для розвитку самостійної діяльності під час 

вивчення іноземної мови потрібно:
– усвідомлення мети діяльності, що викону-

ється, кожної конкретної вправи;
– знання самої процедури виконання завдання;
– вміння користуватися для виконання зав-

дання певними засобами навчання, такими як, 
звукозапис, навчальний дидактичний матеріал 
для роботи в парі;

– вміння бачити опір у матеріалі завдань, що 
полегшують подолання труднощів у ході само-
стійної роботи;

– важливо передбачити адекватні дидактичні 
умови для самостійного виконання завдань, тоб-
то перш за все визначити відповідне місце для 
них [5, c. 310-311].

Науковцем Л. Шапошніковою визначено ор-
ганізаційні принципи та вимоги щодо самостій-
ної роботи з іноземної мови.

До принципів науковцем віднесено: 
– принцип добровільності;
– принцип масовості;
– принцип урахування і розвитку індивіду-

альних особливостей та інтересів студентів;
– принцип комплексності;
– принцип захопленості та розвитку ініціати-

ви та самодіяльності.
До вимог організації самостійної роботи від-

несено:
– інформативність та змістовність, які сприяють 

реалізації практичних та загальноосвітніх цілей;
– комунікативна спрямованість: усі види са-

мостійної роботи повинні забезпечувати корис-
тування іноземною мовою як засобом одержання 
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і передачі інформації в типових природних ситу-
аціях спілкування;

– ситуативність;
– орієнтація завдань на підвищення мовлен-

нєвої активності студентів;
– емоційність форм і способів реалізації, що 

сприяє підвищенню інтересу студентів до іншо-
мовної діяльності [13, c. 233].

Ми підтримуємо думку Л. Онучак з приво-
ду того, що однією з важливих умов покращання 
знань з іноземної мови є рання професійна спрямо-
ваність самостійної позааудиторної роботи студен-
тів. Професійно орієнтоване вивчення англійської 
мови сприятиме: формуванню в студентів систем-
ності знань, динаміки мислення, творчих способів 
пізнавальної діяльності; розширенню можливості 
світосприйняття й світорозуміння; розвитку само-
стійності в накопиченні й осмисленні нових знань 
і забезпеченню можливості їх використання в на-
вчальних і реальних життєвих ситуаціях [10, c. 12]. 

Таким чином, самостійна робота з іноземної 
мови відіграє важливу роль у становленні май-
бутніх фахівців технічних спеціальностей.

Висновки і пропозиції. У процесі викладання 
предмету «Іноземна мова за професійним спряму-
ванням» на технічних спеціальностях у Одеському 
автомобільно-дорожньому коледжі ОНПУ важли-
вого значення набуває самостійна робота студентів 

яка сприяє їх становленню як майбутніх фахівців. 
Самостійна робота реалізується як аудиторно, так 
і позааудиторно. Під час аудиторної самостійної 
роботи студенти працюють із текстами фахового 
напрямку, виконують вправи до текстів, пишуть 
тестові завдання. Велика увага приділяється поза 
аудиторній роботі студентів, яка сприяє їх станов-
ленню як майбутніх фахівців. Під час позааудитор-
ної самостійної роботи студенти готують доповіді, 
реферати, проекти, презентації, готують словники 
фахових термінів, виконують лексико-граматичні 
вправи. Викладачами предметної циклової комісії 
іноземних мов розроблено методичні вказівки до 
самостійної роботи студентів, які включають у себе 
вимоги до написання доповідей, рефератів; реко-
мендації щодо підготовки проектів та презентацій, 
складання словників фахових термінів; список ре-
комендованої літератури до кожної теми. 

Як показує власний досвід роботи, самостійна ро-
бота сприяє розширенню лексичного запасу студен-
тів, вчить працювати із першоджерелами, шукати 
необхідну інформацію, відстоювати свою точку зору 
під час захисту рефератів, доповідей, презентацій, 
проектів. На нашу думку, дані фактори впливають 
на становлення студентів як майбутніх фахівців. 

Подальшого вивчення потребує проблема роз-
витку навичок письма студентів технічних спе-
ціальностей. 
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