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АНОТАЦІЯ

Проблема  організації  самостійної  роботи  студентів  у  процесі  вивчення

іноземної  мови  посідає  важливе  місце  в  системі  підготовки  майбутніх

спеціалістів  з  огляду  оптимізації  навчального  процесу,  прогнозування

результатів  діяльності  як  кожного студента,  так  й усієї  групи,  раціонального

перерозподілу  їх  зусиль  на  різних  етапах  навчання  та  досягнення

максимального  дидактичного  ефекту.  Утім  ефективна  самостійна  діяльність

студентів  неможлива  без  оволодіння  відповідними  навичками  й  уміннями

притаманними  іноземній  мові.  Правильно  організована  самостійна  робота

сприятиме  підвищенню  активності  засвоєння  іноземної  мови,  оволодінню

різними видами мовленнєвої діяльності.

Теоретично  обґрунтувати,  розробити  та  експериментально  перевірити

технологію організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів

з англійської мови.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: студент, ВНЗ, англійська мова, самостійне навчання,

навчально-пізнавальна діяльність.
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