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У сучасних реаліях навчання у вищих навчальних закладах перед 

викладачами стоїть нелегке завдання ознайомити студентів з досить великим 

обсягом матеріалу, сформувати відповідні уміння та навички за порівняно 

невелику кількість аудиторних годин. Деякою мірою вирішенню цієї 

проблеми сприяє самостійна робота студентів, яка дозволяє більш детально 

опрацювати матеріал, що вивчався протягом аудиторних занять.  

Аналіз наукових доробок засвідчив, що ефективність самостійної 

роботи студентів з будь-якої дисципліни, у тому числі й англійської мови, 

залежить від оптимально планування та керування цим видом роботи, 

систематичного контролю самостійної діяльності студентів та наявності 

мотиваційного фактору у молодих людей під час вивчення навчальної 

дисципліни.  

Плануючи самостійну роботу студентів, необхідно врахувати усі її 

види, які студенти мають виконати та рівномірно розподілити навантаження 

у семестрі. Як правило, самостійна робота з англійської мови передбачає 

виконання лексичних, фонетичних та граматичних вправ і тестів, переклад 

текстів з однієї мови на іншу, складання словника незнайомих слів, 

підготовку рефератів та доповідей англійською мовою, пошук інформації на 

відповідну тематику, написання творчих робіт, творів, підготовку 

презентацій англійською мовою тощо.  

Іншою необхідною умовою організації самостійної роботи студентів є 

керівництво з боку викладача. Зазначимо, що під керівництвом самостійною 

роботою студентів розуміємо визначення обсягу, форм та місця роботи, 

надання своєчасної методичної допомоги та оцінювання результатів роботи 

студентів [1, c. 48].  



Здійснення контролю за навчальною діяльністю студентів є третьою 

необхідною умовою організації самостійної роботи студентів з англійської 

мови. Забезпечення контролю є важливою ланкою у процесі організації 

самостійної роботи студентів, тому що він передбачає перевірку та 

оцінювання результатів навчання студентів, дозволяючи отримати 

інформацію про навчальні досягнення кожного студента.  

Організовуючи контроль за самостійною роботою з англійської мови, 

необхідно враховувати:  

 правильність відповідей студентів;  

 самостійність виконання завдань;  

 володіння студентами граматичними конструкціями та лексичними 

оборотами, що вивчаються. 

Контроль самостійної роботи доцільно організовувати як письмово, так 

і проводити усні опитування. Письмові контрольні роботи дозволяють 

викладачеві виявити граматичні та орфографічні помилки, тоді як усні 

опитування сприяють вдосконаленню навичок говоріння та вимови.  

Підсумовуючи, зазначимо, що дотримання зазначених умов організації 

самостійної роботи з англійської мови сприяє кращому засвоєнню 

навчального матеріалу, розвитку творчих здібностей молодих людей, 

привчає студентів до самостійності мислення, тобто формує риси, необхідні 

для сучасних фахівців.  
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