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1. ВСТУП 

 

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році 

іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть 

абітурієнти в магістратуру декількох спеціальностей. Тому доцільним є не 

тільки самостійна підготовка до поточних занять, а також вивчення стратегій 

та підготовка до загального незалежного оцінювання. 

Основною метою самостійної роботи студентів на всіх етапах навчання є 

формування самостійності мислення, розвиток пізнавальних інтересів, 

логіки, творчих та комунікативних навичок. При виконанні домашніх завдань 

здійснюється підготовка студентів до активної індивідуальної, 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   

Метою самостійної роботи студентів на етапі навчання є підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці через 

формування їхніх вмінь та ключових навичок.  

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 7 та 8 семестрі 

підрозділяється на підготовку до:  

1. практичних занять; 

2. самостійного поза аудиторного читання; 

3. підготовки презентацій; 

4.  поточного та підсумкового модульного контролю; 

5. підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

 

 

 


