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ВСТУП 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, важливим 

чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння 

студентом знань. Самостійна робота студентів є основним засобом опанування 

навчального матеріалу у позааудиторний час.  

Мета самостійної роботи студентів – сприяти засвоєнню в повному обсязі 

навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та 

важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність.  

Основні завдання: 

 - навчити майбутнього фахівця вільно орієнтуватися в сучасному 

інформаційному потоці з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок; 

- удосконалювати комунікативні уміння й навички володіння англійською 

мовою при спілкуванні на професійні теми; 

 - розвивати уміння адекватно поводитися в різних життєвих ситуаціях 

ділового спілкування;  

- готувати майбутнього фахівця до наукової діяльності, продовження освіти.  

Комплексні вправи передбачають такі форми завдань, як підстановчі 

вправи, використання певної граматичної структури за зразком, складання 

своїх власних повідомлень та діалогів за темою з використовуванням вивчених 

лексичних одиниць. Завдання мають репродуктивний та продуктивний 

характер. 

При виконанні домашніх завдань здійснюється підготовка студентів до 

активної  парної та групової мовленнєвої діяльності. 

Згідно з програмою самостійна робота студентів у  кожному семестрі 

підрозділяється на самостійну роботу з підготовки студентів до: 

1. практичних занять 

3. самостійного позааудиторного читання 

4. тематичних презентацій  

5. поточного та модульного контролю 
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