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Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів 

факультету інженерії та комп’ютерних технологій за спеціальністю 

„Галузеве машинобудування” складаються з семи розділів: вступної 

частини, рекомендацій з підготовки до практичних занять та 

підсумкового модульного та семестрового контролів, рекомендацій з 

підготовки завдань з самостійного позааудиторного читання, 

рекомендацій з підготовки індивідуальних творчих завдань та їх 

презентації, загальних рекомендацій до пошуку та обробки 

інформації, а також переліку рекомендованої літератури. 

Представлені розділи надають детальну інформацію щодо 

змісту дисципліни «Іноземна мова (англійська)» до кожного 

змістового модулю, знайомить з навчальними стратегіями з 

підготовки з усіх видів іншомовленнєвої навчальної діяльності, 

включає графіки виконання завдань та критерії  їх оцінювання. 

Мета методичних вказівок – сприяння максимально 

ефективному опануванню студентами програмного матеріалу з 

дисципліни «Англійська мова» та навчання студентів чіткої 

організації їхньої самостійної роботи. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ІКТ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 

Загальні положення 

 Основною метою самостійної роботи студентів є розвиток 

самостійності мислення, поглиблення пізнавальних інтересів, вміння 

застосування логіки, творчих та комунікативних навичок у процесі 

комунікації. При виконанні домашніх завдань здійснюється 

підготовка студентів до активної індивідуальної, парної та групової 

мовленнєвої діяльності. 

 Згідно з програмою самостійна робота студентів 

підрозділяється на самостійну роботу з підготовки до: 

1) практичних занять 

2) поточного та модульного контролю 

3) самостійного позааудиторного читання 

4) індивідуального творчого завдання. 

 

ПІДГОТОВКА ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 Підготовка до аудиторних занять студентів здійснюється за 

навчальними комплексами Navigate / Jake Hughes, Katie Wood, рівні 

A2 - Elementary та В1 - Pre-intermediate, розробленими спеціально для 

допомоги дорослим у оволодінні компетенціями у читанні та 

аудіюванні [13], а також Solutions /Falla T., Davies P., рівні A2 - 

Elementary та В1 - Pre-intermediate, спрямовані на практичне 

оволодіння граматикою та вокабуляром через значну індивідуалізацію 

в усіх видах навчальної мовленнєвої діяльності [14]. 

 

Завдяки підготовці до аудиторних занять студенти повинні вміти: 

- вести діалог за темами повсякденного та академічного 

спілкування;  

- створювати власні повідомлення різного обсягу згідно із 

запропонованою навчально-комунікативною ситуацією 


