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При разборе ситуации преподаватель следит за тем, чтобы все участни-
ки имели возможность высказать и обосновать свою позицию. Важным мо-
ментом на заключительном этапе является оценивание знаний студентов. Как 
объективно оценить вклад каждого в выполнении задач группы, степень его 
активности? Во избежание субъективности рекомендуется заранее продумать 
критерии оценивания и ознакомить с ними студентов.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что использова-
ние метода кейса является эффективным, поскольку студенты лучше извле-
кают уроки из практических примеров, чем из абстрактных рассуждений.  

В процессе обучения они приобретают аналитические, практические, 
коммуникативные и социальные навыки. Кроме того, специфика метода кейс-
стади позволяет креативно применять пройденный языковой материал, ис-
пользуя профессиональные знания. 
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У дадзеным артыкуле разглядаецца пытанне пра арганізацыю самастойнай 
работы студэнтаў пры навучанні замежным мовам, выкарыстанне традыцыйных і 
інавацыйных метадаў пад час аўдыторных і пазааўдыторных заняткаў, даецца апісанне 
традыцыйных і інавацыйных метадаў. Мэтай даследавання з‘яўляецца вызначэнне 
найбольш эфектыўных метадаў пры арганізацыі самастойнай работы студэнтаў у 
кантэксце мадэрнізацыі вышэйшай адукацыі. Вызначана значнасць сучасных актыўных 
метадаў і тэхналогій навучання, сярод якіх найбольш актуальнымі для самастойнай 
работы студэнтаў з'яўляюцца інфармацыйныя тэхналогіі, тэхналогія навучання ў 
супрацоўніцтве, метад сase-study і метад праектаў. 

Ключавыя словы: самастойная работа студэнтаў; інавацыйныя метады; вэб-квэсты; 
метад сцэнарыю; метад case-study; метад праектаў. 
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This article discusses the question of the organizing of independent work of students in 
teaching of foreign languages, the use of traditional and innovative methods during classroom 
and extracurricular activities, describes traditional and innovative methods. The goal of re-
search is to determine the most effective methods for the organizing of independent work of 
students in the context of the modernization of higher education. It determines the significance 
of modern active learning methods and technologies, among which the most relevant for the 
students' independent work are information technology, education technology in collaboration, 
the case-study method and the project method. 
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У цяперашні час вельмі запатрабаваныя спецыялісты з веданнем адной 
або некалькіх замежных моў. У сувязі з гэтым, абітурыенты, якія паступаюць 
у вышэйшую навучальную ўстанову, маюць вялікае жаданне атрымаць 
якасную адукацыю па замежнай мове. Тым не менш, матывацыя да вывучэння 
замежных моў у нямоўнай ВНУ зніжаецца, паколькі колькасць гадзін на 
вывучэнне замежнай мовы ў апошні час прыкметна скарацілася: на большасці 
нямоўных спецыяльнасцяў вывучэнне замежнай мовы прадугледжана толькі 
на першым курсе. Перад выкладчыкам паўстае праблема: як з такой 
мінімальнай колькасцю гадзін дамагчысмя максімальнага выніку? 

Асаблівую ўвагу ў дадзенай сітуацыі выкладчык павінен надаваць 
самастойнай рабоце студэнтаў, а таксама побач з традыцыйнымі 
выкарыстанню інавацыйных формаў у арганізацыі навучання студэнтаў. 

Фарміраванне творчай асобы і кампетэнтнага спецыяліста магчыма 
толькі ва ўмовах дзелавога партнерства студэнта і выкладчыка. Важнай 
умовай дасягнення гэтай мэты з'яўляецца самастойная работа студэнта як 
суб'екта, які ў садружнасці з выкладчыкам плануе, ажыццяўляе і ацэньвае свае 
вынікі. Вучэбна-выхаваўчы працэс ператвараецца ў працэс самаадукацыі 
студэнтаў пад кіраўніцтвам выкладчыка, і дыдактычныя асновы яго (працэсу) 
павінны будавацца па прынцыпах і формах, якія выхоўваюць самастойнае 
мысленне, стымулююць творчасць і прафесійныя якасці студэнта. 

Ва ўмовах рэфармавання вышэйшай адукацыі неабходна таксама змяняць 
і тэхналогіі навучання замежным мовам. Моўнае навучанне таксама паступова 
мадэрнізуецца: ўводзіцца модульна-рэйтынгавая сістэма навучання замежным 
мовам, міждысцыплінарная інтэграцыя, дэмакратызацыя і эканамізацыя 
адукацыі. Усе гэта выклікае да жыцця інавацыйныя складнікі выкладання.  

Мэтай навучання замежным мовам у вышэйшай школе на сучасным 
этапе з'яўляецца авалоданне студэнтамі камунікатыўнай кампетэнцыяй, якая 
дазваляе рэалізоўваць іх веды, уменні і навыкі для вырашэння канкрэтных 
камунікатыўных задач у рэальных жыццевых сітуацыях. Студэнты павінны 
быць падрыхтаваны на аснове якаснага сучаснага аўтэнтычнага навучальнага 
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матэрыялу да свядомага выкарыстання замежнай мовы ў далейшым жыцці і 
працы, паколькі добрае веданне замежных моў з'яўляецца цяпер адным з 
асноўных патрабаванняў працадаўцаў. Сення крытэрамі якасці прафесійнай 
падрыхтоўкі, разам з ведамі і навыкамі, выступаюць прафесійныя якасці 
чалавека, яго здольнасць самастойна і творча атрымліваць веды. Гэта 
абумовіла тое, што працэс адукацыі ў ВНУ павінен быць накіраваны на 
развіцце пазнавальнай актыўнасці студэнтаў, іх самастойнасці, спрыяць авало-
данню метадамі самаадукацыі. Такім чынам, самастойная работа студэнтаў 
становіцца адным з найважнейшых элементаў навучання ў ВНУ, тым больш, 
што час, адведзены на аўдыторнае вывучэнне таго ці іншага матэрыялу вельмі 
абмежаваны. 

Увага, нададзеная самастойнай рабоце студэнтаў у навуковых 
даследаваннях, арыентуе выкладчыкаў на пошук новых і аптымізацыю ўжо 
існуючых відаў самастойнай работы, якія садзейнічаюць высокай актыўнасці 
студэнтаў. 

Самастойную работу студэнтаў падраздзяляюць на самастойную работу 
студэнтаў пад час аўдыторных заняткаў пад непасрэдным наглядам 
выкладчыка і пазааўдыторную самастойную работу. Аўтару бачыцца 
мэтазгодным у кантэксце мадэрнізацыі сістэмы вышэйшай адукацыі побач з 
інавацыйнымі выкарыстоўваць таксама традыцыйныя метады арганізаціі 
самастойнай работы пры навучанні замежным мовам. Класічна, асноўнай 
крыніцай інфармацыі ў самаадукацыйнай дзейнасці студэнта з'яўляецца кніга. 
І сучасны ўзровень развіцця найноўшых тэхналогій не выключае яе 
выкарыстання для самастойнай работы. Можна прапаноўваць студэнтам 
разнастайныя метады самастойнай работы з кнігай:  

- складанне плана прачытанага і тэзісаў. Студэнт пры гэтым вучыцца 
выдзяляць асноўныя думкі, ўсталеўваць сувязі, выразна фармуляваць 
высновы; 

- канспектаванне, якое дапаможа студэнту трывалей запамінаць 
прачытанае і засвойваць сувязі паміж галоўнымі палажэннямі і асноўнай ідэяй 
прачытанага;  

- складанне анатацый. Гэты від работы дапаможа студэнтам навучыцца 
хутка арыентавацца ў тэксце ў пошуках патрэбнага ім матэрыялу; 

- выпісванне незнаемых слоў з наступным іх тлумачэннем. Такая праца 
станоўча ўплывае на павышэнне культуры мовы, ўзбагачэнне лексічнага 
запасу і авалоданне навуковай і прафесійнай тэрміналогіяй; 

- напісанне рэцэнзій, рэфератаў і аналізу тэксту, а таксама складанне 
прафесійнага тэрміналагічнага слоўніка. 

Сення ўсе большую актуальнасць набываюць альтэрнатыўныя метады 
навучання замежным мовам. Шырокія магчымасці для арганізацыі 
самастойнай работы прадастаўляе працэс бурнага развіцця інфармацыйных і 
камп'ютэрных тэхналогій. Да інавацыйных вучэбных метадаў можна аднесці: 

- навучанне з кампутарнай падтрымкай. Цікавым відам самастойнай 
работы з кампутарам з'яўляецца выкананне так званых вэб-квэстаў – 
праблемных заданняў з элементамі ролевай гульні, для выканання якіх 
выкарыстоўваюцца інфармацыйныя рэсурсы інтэрнэту. Вэб-квэсты маюць 
пошукава-творчы характар, таму іх выкарыстанне спрыяе павышэнню 
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матывацыі да навучання, развіццю камунікатыўных і творчых навыкаў. 
Заданне, напрыклад, можа складацца ў стварэнні арыгінальнай кнігі 
кулінарных рэцэптаў, віртуальнай выставы, відэароліка, скланенні на свой бок 
нейтральна настроеных асоб, аб'ектыўны выклад інфармацыі па тэме і г.д. 
Сабраную інфармацыю студэнты павінны арганізаваць і прэзентаваць у 
вуснай, пісьмовай форме або з дапамогай PowerPoint. 

- Метад сцэнарыю. Атрымліваючы ад выкладчыка ключавыя пытанні, 
студэнты робяць свой уклад у стварэнне гісторыі. Гэты метад абыходзіцца без 
тэкставых падручнікаў. Гаворка ідзе пра крэатыўнае планаванне, падборы 
гіпотэз, сістэматызацыі і прэзентацыі работы. Спраектаваная гісторыя 
змяшчае таксама элементы драмы і ролевай гульні. Выкладчык задае толькі 
рамкі дзеяння і прадстаўляе асобныя эпізоды. 

- Метад сase-study, або метад канкрэтных сітуацый (ад ангельскага case 
– выпадак, сітуацыя). Гэта тэхніка навучання, якая рэалізуецца шляхам 
апісання рэальных канкрэтных падзей. Пры апісанні рэальных падзей 
студэнты павінны прааналізаваць сітуацыю, разабрацца ў сутнасці праблем, 
прапанаваць магчымыя шляхі вырашэння праблем і выбраць лепшыя з іх ... 
Аналізуючы кейс, студэнты фактычна атрымліваюць на рукі гатовае рашэнне, 
якое можна ўжыць у аналагічных абставінах у рэальным жыцці. Рост 
колькасці прааналізаваных студэнтам кейсаў павялічвае верагоднасць 
выкарыстання гатовай схемы рашэння ў сітуацыі, якая склалася, фармуе 
навыкі рашэння больш сур'езных праблем.  

Мы разглядаем метад case-study як аналіз канкрэтных сацыяльна-
асобасных і прафесійна-значных сітуацый на базе фактычнага іншамоўнага 
матэрыялу (тэксту, відэаматэрыялу), што прад'яўляюцца студэнтам для 
самастойнага вывучэння і наступнага іх сумеснага абмеркавання на 
практычных занятках. Студэнты самастойна працуюць з прапанаванымі 
тэкстамі або відэаматэрыяламі; аналізуюць прадстаўленныя ў іх сітуацыі, з 
пазіцыі свайго вопыту, сваей будучай прафесійнай дзейнасці; выяўляюць 
праблему, прапануюць шляхі яе рашэння і далей у ходзе групавога або 
калектыўнага абмеркавання на аўдыторных занятках абменьваюцца думкамі; 
ацэньваюць, згаджаючыся обо аспрэчваючы пункты гледжання іншых 
удзельнікай адукацыйнага працэссу.  

Рэалізацыя дадзенага метаду у самастойнай рабоце студэнтаў дазваляе 
закласці асновы такіх кампетэнцый, як здольнасці выбіраць тыповыя метады і 
спосабы выканання прафесійных задач; здольнасці прымаць рашэнні ў 
стандартных і нестандартных сітуацыях; здольнасці самастойна вызначаць 
задачы прафесійнага і асобнага развіцця. 

- Метад праектаў – гэта спосаб дасягнення дыдактычнай мэты праз 
дэталевую распрацоўку праблемы. Дадзеная методыка дае магчымасць 
студэнтам больш працаваць самастойна на занятку і ў пазаўрочны час, 
развіваць іх творчыя здольнасці, праяўляць сябе ў лідэрстве. Работа над 
праектам – гэта заўседы творчы працэс. Можна з упэўненасцю сцвярджаць: у 
студэнтаў развіваецца крэатыўная кампетэнцыя, якая з'яўляецца паказчыкам 
камунікатыўнага валодання замежнай мовай на пэўным узроўні. Работа над 
праектам праходзіць у некалькі этапаў, пры гэтым на яго абарону адводзіцца 
два стандартных заняткаў: 



413 

 

1 этап: студэнтам прапануецца ў схаваным выглядзе праблема, якую 
трэба выявіць, сфармуляваць; 

2 этап (падрыхтўчы): студэнты авалодваюць лексікай, граматычнымі 
структурамі. Паралельна з гэтым праводзіцца работа над праектам. Тэксты і 
практыкаванні з падручніка служаць змястоўнай базай для развіцця 
маўленчых і даследчых уменняў навучэнцаў; 

3 этап: абарона і абмеркаванне праектаў [1, с. 33].  
Бачыцца мэтазгодным сфармуляваць наступныя высновы: 
1. Самастойная работа студэнтаў з'яўляецца на сення вядучай 

арганізацыйнай формай адукацыйнага працэсу, закліканай забяспечыць пры 
пераразмеркаванні аўдыторных і пазааўдыторных гадзін на карысць апошніх 
бесперапыннасць і глыбіню пазнавальнай дзейнасці студэнтаў па вучэбнай 
дысцыпліне «Замежная мова» .  

2. Старанна арганізаванная самастойная работа, будучы накіраванай на 
станаўленне і развіцце агульнакультурных і прафесійных кампетэнцый, не 
толькі дазваляе: 

а ) сфарміраваць у студэнтаў устойлівую цікавасць да замежнай мовы; 
б) пашырыць кругагляд у бытавой, акадэмічнай і прфесійных сферах; 
в) ўсвядоміць каштоўнасць набытых ведаў і ўменняў і выпрацаваць 

імкненне і ўменне іх самастойна здабываць, але і спрыяе фармаванню 
патрэбнасці ў самаарганізацыі і імкненні студэнтаў да самаадукацыі. 

3. Эфектыўнасць арганізацыі самастойнай работы студэнтаў дасягаецца 
з дапамогай укаранення ў адукацыйны працэс сучасных актыўных метадаў і 
тэхналогій навучання, сярод якіх найбольш актуальнымі для самастойнай 
работы студэнтаў з'яўляюцца інфармацыйныя тэхналогіі, тэхналогія 
навучання ў супрацоўніцтве, метад сase-study і метад праектаў. 

4. Тым не менш выкарыстанне іннавацыйных метадаў не выключае 
выкарыстанне традыцыйных метадаў пры арганізацыі самастойнай работы 
студэнтаў. 
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Больш актыўна рэалізоўваць мадэлі змяшанага навучання і выкладання як адука-
цыйных стратэгій ва ўніверсітэце трэцяга пакалення. Важнае пытанне педагагічнага ха-
рактару: мы вучым маладых людзей працы ў камандзе альбо рыхтуем пакаленне 
індывідуалістаў? 


