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Сучасний етап розвитку суспільства та реформа вищої школи, що 

проходить в Україні, ставить багато проблем перед викладачами іноземної 

мови вищих учбових закладів, і ці проблеми потребують нового підходу до 

свого вирішення. Питання, пов’язані з підвищенням ефективності учбового 

процесу, головують у цьому списку проблем. 

Підвищення ефективності можливо досягти шляхом розробки більш 

сучасних організаційних форм та методичних прийомів навчання, шляхом 

розвитку у студентів вмінь працювати самостійно. Завданням викладача 

іноземної мови політехнічних вузів є навчити студентів орієнтуватися у потоці 

інформації, самим добувати знання, користуючись довідковою літературою, 

«Internet» – ресурсами, науковими статтями та іншими джерелами. Студенти 

повинні вміти узагальнювати різноманітні матеріали і давати їм оцінку. 

Викладачі іноземної мови повинні сприяти формуванню у студентів 

зацікавленого відношення до навчання, розвитку здатності до творчої 

самостійної роботи, вмінню долати труднощі. На старших курсах вищих 

учбових закладів при викладанні іноземної мови особливий акцент робиться на 

самостійну роботу студентів, яка має індивідуальний характер і призводить до 

підвищення відповідальності студентів за виконання завдання. Самостійна 

робота сприяє розвитку самоконтролю студента, здатності критично оцінювати 

свої знання. Викладач іноземної мови повинен приділяти особливу увагу 

правильній організації самостійної роботи студентів з підручником, 

дидактичними матеріалами як на заняттях, так і вдома. Це сприяє закріпленню 

знань, напрацюванню у студентів навичок та вмінь практичного використання 

лексико-граматичного матеріалу, розвитку вміння встановлювати у мові 

асоціативні зв’язки. Таким чином, викладач закладає основи подальшого 

самостійного засвоєння студентами іноземної мови. 

Викладачі іноземних мов НТУУ «КПІ» приділяють особливу увагу 

організації та проведенню самостійної роботи студентів старших курсів при 

навчанні дисципліні «Іноземна мова професійного спрямування». На старших 

курсах усіх факультетів та інститутів широко використовуються різні види 

самостійної роботи студентів, і однією з них є обов’язкове написання реферату  

з тематики майбутньої професійної діяльності та його презентація іноземною 

мовою. Ціллю проведення презентації є поєднання практичного володіння 

іноземною мовою з формуванням професійно орієнтованих навичок говоріння. 

Необхідно підкреслити і допомогу випускових кафедр університету при 

проведені такої форми самостійної роботи. Плідно працюючи з ними, викладач 



іноземної мови пропонує студентам III-IVкурсів теми для написання рефератів, 

але студент має право вибирати тематику за власним бажанням, користуючись 

«Інтернет» - ресурсами та науково-технічною періодикою. Особливо цінується 

підготовка студентом реферату з тематики його курсової або дипломної роботи. 

У цьому випадку повністю виключається запозичення чужих матеріалів та 

наробок і гарантується повна оригінальність реферату. 

Самостійній роботі над рефератом передує ретельна підготовча робота 

викладача із студентами на заняттях з навчання студентів працювати з 

аутентичною іноземною літературою із спеціальності, збагачення словникового 

запасу та оволодіння практичними навичками проведення презентацій. 

Презентація реферату проходить з використанням програми PowerPoint, що 

сприяє зростанню зацікавленості студентів у його підготовці з одного боку, і 

допомагає слухачам зрозуміти не тільки загальну інформацію, але й найменші 

деталі. Найбільш складні технічні характеристики та класифікації представлені 

на  екрані у вигляді схем, діаграм, таблиць. Використання візуальної підтримки 

не тільки спрощує розуміння доповідача студентами з низьким рівнем 

володіння іноземною мовою, але й робить презентацію більш жвавою. Але не 

треба зловживати кількістю схем і таблиць, тому що можна досягти 

протилежного ефекту. 

З ціллю найбільш ефективного оволодіння методикою проведення 

презентацій іноземною мовою з професійної тематики, викладачами факультету 

лінгвістики були підготовлені методичні вказівки, які включають декілька 

розділів, таких як структура доповіді, планування часу, лексико-граматичний 

матеріал, підведення висновків, запрошення до дискусії. Кожен розділ 

супроводжується завданнями на формування іншомовної комунікативної 

компетенції усного професійного спілкування. 

Враховуючи те, що комунікативна спрямованість навчання іноземної 

мови на сучасному етапі інтеграції України у світове суспільствостає 

домінуючим, найбільш вагомим елементом проведення презентації є 

запрошення до обговорення проблеми. Аудиторія може задавати питання 

доповідачу, виражати згоду або незгоду відносно того чи іншого ствердження, 

надавати додаткову інформацію з теми, яка обговорюється. Ця дискусія являє 

собою елемент непідготовленого мовлення. Студенти отримують можливість 

спілкування іноземною мовою. Їх увага фокусується вже не на елементи мови, а 

на необхідність і бажання висловити свою думку. Проведення презентацій 

доповідей з професійно спрямованої тематики створює іншомовне оточення, і 

навчання набуває комунікативної спрямованості, що є ціллю роботи викладача 

іноземної мови. Свої доповіді студенти готують під керівництвом викладачів 

випускових кафедр. Вони консультують студентів що до змістовної частини, а  

викладачі іноземної мови перевіряють грамотність викладеного матеріалу. 



Таким чином, визначається не тільки рівень володіння студентом іноземною 

мовою, але й його рівень професійної підготовки . 

Презентації рефератів спочатку проходять у студентських групах. 

Найцікавіші презентації представлені на Всеукраїнській науково-практичній 

студентській конференції. Кількість студентів, які бажають прийняти участь у 

конференції зростає з кожним роком. Обговорення тем доповідей проходить 

жваво і зацікавлено. Після завершення роботи конференції студенти отримують 

збірник матеріалів конференції з тезами їх доповідей. 

Сумуючи вище зазначене, можна підкреслити, що правильна організація і 

методика проведення такої форми самостійної роботи як написання реферату з 

професійно спрямованої тематики і його презентація дають практичні 

результати і виражаються у підвищені комунікативної компетенції студентів.  

 


