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организации, которые были апробированы на примере одной из 
академических групп. 

Ключевые слова: видео проект, сьемки фильма, творческий, 
учебный процесс, коммуникативные навыки. 
 

Okunkova L. O., Korzhov S. Yu. Arranging of students’ 
independent work through video projects 

The article deals with the importance of well-arranged students’ 
independent work, suggests the video projects as the most effective and bright 
method of teaching-learning process. The main advantages of applying of such 
way of organization students’ individual work which is one of the most 
efficient approaches to stimulation of learning foreign language. Practical 
advices about planning and basic stages of organization are given. Tips were 
tested on the example of one of the academic groups. 

Key words: video project, filming, creative, teaching-learning process, 
communicative skills. 
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Пономарьова Г. М. 
 

ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ  
У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Соціальна складність сучасного світу, пошук шляхів розвитку 

демократії і подолання бюрократизму, прагнення залучити широкі маси 
людей до вирішення як місцевих, так і світових проблем вимагають від 
кожного самостійності мислення, соціальної активності, умінь критично 
сприймати великий об’єм інформації. 

Формування самостійної, ініціативної і творчої особистості 
завжди розглядалося як одне з основних завдань освіти. Таку соціальну 
задачу ставили перед школою передові педагоги і громадські діячі вже 
більше ста років тому. Так, К. Д. Ушинський стверджував, що учень 
може стати володарем знань тільки тоді, коли проявить самостійність у 
їх надбанні. Основна вимога до організації навчального процесу була 
сформульована ним так: потрібно, щоб діти по можливості працювали 
самостійно, а вчитель керував цією самостійною працею і давав для неї 
матеріал. Така вимога не втратила свого значення і в наш час [1, с. 91]. 
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Увага до проблеми розвитку самостійності пояснюється тим, що 
вона відіграє велику роль не тільки в справі загальної освіти, а й у 
підготовці учнів до їх подальшої діяльності. 

Самостійність – це якість, властива в тій чи іншій мірі кожній 
людині, яка тісно пов’язана з пізнавальною активністю. В радянській 
психолого-педагогічній літературі самостійність розглядається як 
стрижнева інтегральна якість особистості тісно пов’язана з її активністю 
і колективістською спрямованістю. Вона проявляється в ініціативності, 
відповідальності та відносній незалежності дитини (В. Й. Селіванов, 
М. І. Дідора, H. К. Крупська, А. С. Макаренко). С. Л. Рубінштейн 
вказував, що самостійність – це суспільний прояв особистості, що 
характеризує її ставлення до праці, людей, суспільства. У радянській 
науці вивчення самостійності було тісно пов’язане з розробкою теорії 
волі (А. Г. Ковальов, В. Н. Мясищев, В. І. Селіванов, Ю. Н. Дмитрієва). 

У зарубіжній педагогіці і психології самостійність ототожнюється 
з навмисним, мимовільним прагненням прийняти думку і позицію групи, 
щоб уникнути конфлікту, що відбивається в теорії "вільного виховання". 
Автори шукають шляхи надання дітям більшої свободи від впливу 
дорослих (Аш, Кретч, Кретчфільд та ін) [2]. 

Важко не погодитися з висловом відомого психолога І. С. Кона, 
що  самостійність, як властивість особистості, передбачає незалежність, 
здатність самому, без підказки ззовні, приймати і проводити в життя свої 
ідеї, відповідальність, готовність відповідати за наслідки своїх вчинків і 
переконання в тому, що твоя поведінка реальна, соціально можлива і 
морально правильна [3, с. 180]. Ще й сьогодні самостійна робота, як і 
раніше залишається атрибутом домашньої роботи, обсяг домашніх 
завдань збільшується і необхідно так організувати навчальний процес на 
уроці і в позакласний час, щоб сприяти вихованню та розвитку розумової 
самостійності учнів [4]. 

Для того, щоб учні будь-якого віку могли самостійно вирішити 
навчальну задачу, у них повинні бути розвинені пізнавальні сили – 
мислення, мовлення, увага, уява, пам'ять, вони повинні володіти 
узагальненими знаннями та вміннями – умінням думати, порівнювати, 
узагальнювати, послідовно викладати свої думки. Кожен предмет 
відкриває певні можливості для розвитку самостійності школярів [4]. 

Актуальність формування особистості, здатної мислити і діяти 
самостійно зумовили вибір теми нашої статті. Мета статті – розгляд 
шляхів формування самостійності у дітей за допомогою іноземної мови і, 
особливо, в позакласній роботі. 

При організації самостійної роботи в позакласний час важливо 
враховувати, що вона буде успішною лише в тому випадку, якщо у 
школярів будуть домінувати внутрішні, адекватно усвідомлювані, 
реально діючі навчально-пізнавальні мотиви, які в поєднанні з широкими 
соціальними мотивами забезпечать позитивне ставлення учнів до 
іноземної мови, яка вивчається, і сприятимуть успішному оволодінню 
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ними іншомовною мовленнєвою діяльністю. Посилення мотиваційної 
сторони вивчення іноземної мови самостійно здійснюється за рахунок 
оволодіння школярами ефективними способами і прийомами діяльності, 
забезпечення сприятливого психологічного клімату на заняттях і 
великого емоційного впливу аудіовізуальних засобів навчання. 

Зміст самостійної роботи, як і весь навчальний процес з 
англійської мови, включає в себе навчання системи мови через мовлення 
в процесі спілкування на основі визначеного програмою мовного і 
мовленнєвого матеріалу. Основне призначення самостійної роботи – 
формування «умінь вчитися», необхідних для подальшого оволодіння 
іноземною мовою. У матеріалах для самостійної роботи рекомендується 
використовувати лінгвокраїнознавчу інформацію в обсязі, доступному 
для засвоєння дітьми даного віку. Це дозволяє вже на початковому етапі 
пробудити інтерес до культури народу, мова якого вивчається [5, с. 18]. 

Для організації самостійної роботи потрібні матеріали, з опорою 
на які учні отримують можливість виконати достатню кількість дій і 
операцій, необхідних для формування та вдосконалення мовних навичок 
і мовленнєвих умінь, а також розвитку уваги, мислення та пам'яті 
(вправи, записані на магнітну стрічку, картки, завдання для парної і 
групової роботи, кінофрагменти, відеозаписи). Матеріал потрібно 
представити так, щоб учні не тільки знали, як виконати завдання, а й 
отримували можливість здійснювати контроль за правильністю 
виконуваних дій, рівнем сформованості навички за допомогою ключів. 
Для самостійної роботи корисні вправи типу: «Слухай і повторюй за 
диктором", розучування віршів і пісень під фонограму, вправи з опорою 
на кадри діафільмів, картинки, а також без опори; вправи, записані на 
магнітну стрічку, для формування  навичок техніки читання вголос, а 
також вправи в близькому відтворенні звукового ряду фільмів [5, с. 21]. 

З метою формування пошукової самостійності доцільно, щоб 
матеріали надавали загальний напрям самостійних дій школярів і 
керуючі функції здійснювалися в загальному плані, щоб була достатня 
свобода для творчої ініціативи учнів. Корисні й ефективні вправи з 
поступовим зняттям опор, завдання типу «Подивися діафільм/послухай 
текст і розкажи своєму товаришу по телефону про», «Порівняй», «Дай 
відповіді на запитання диктора до прослуханого тексту», «Прослухай 
завдання і розкажи про себе», «Склади з партнером діалог на основі 
зразка, провівши необхідні зміни», «Порівняй зміст тексту і діафільму/ 
фільму»,« Подивись кінофрагменти/ діафільм і розкажи про» [6, с. 52]. 

Матеріали для самостійної роботи повинні сприяти розвитку у 
школярів вербальної пам'яті, імовірного прогнозування та уваги. Тому 
для збільшення обсягу вербальної пам'яті, в першу чергу слухової, 
потрібно так складати і підбирати матеріали, щоб вони забезпечували 
повторення за диктором простих синтаксичних структур з поступовим 
розширенням в певній послідовності, самостійне розучування віршів і 
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пісень, інсценування діалогів, уривків з кінофрагментів, переказ текстів, 
запам'ятовування нових слів [7, с. 18]. 

Для розвитку здатності до прогнозування при аудіюванні і читанні 
важливо, щоб вправи забезпечували повторюваність мовного і 
мовленнєвого матеріалу: «Прослухай початок фрази і закінчи її», «Встав 
пропущені репліки», «Придумай продовження розповіді» [6, с. 53]. 

Щоб забезпечити стійкість і сконцентрованість уваги, зміст 
матеріалів має відповідати віковим особливостям учнів, бути доступним і 
цікавим для них (розмова по телефону, складання діалогів за зразком, 
читання тексту партнерові, вправи типу «питання-відповідь» з 
використанням різних опор і ключів, підготовка та інсценування 
невеликих уривків з кінофрагментів або прочитаної казки) [7, с. 19]. 

Завдання вчителя – надати учням допомогу, яка носить 
направляючий, пояснюючий, організуючий і коригуючий характер; 
попередити їх про труднощі і можливі помилки; дати необхідні 
рекомендації про те, як виконати те чи інше завдання; навчити їх 
послідовності виконання вправ; створити необхідні для цього умови. 

Поступово школярі звикають до самостійної роботи. Частину 
функцій з управління самостійною роботою доцільно передавати 
старшокласникам. Залучення старших школярів до керівництва 
самостійною роботою сприяє створенню різновікового дитячого 
колективу [7, с. 22]. . 

Таким чином можна зробити висновок, що самостійна робота з 
іноземної мови у позакласний час сприяє формуванню у школярів 
навичок навчальної праці. Скорочується час на виконання завдань за 
рахунок накопичення опорних фактів і способів діяльності, формування 
умінь відшукати шляхи вирішення навчального завдання, провести 
операції вибору, підстановки, розширення, трансформації, комбінування. 
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Пономарьова Г. М. Формування самостійності учнів  
позакласної роботи з іноземної мови 

Самостійність впливає на пізнавальну діяльність людини 
протягом всього її життя, тому її формування треба розпочинати ще з 
дитинства і, особливо, зі школи. Іноземна мова, як і інші дисципліни, 
відкриває великі можливості для формування самостійності. В статті 
розглядається можливість використання позакласної роботи з іноземної 
мови для формування самостійності в учнів.  

Ключові слова: самостійність, позакласна робота, мовні та 
мовленнєві навички та уміння. 
 

Пономарёва Г. Н. Формирование самостоятельности 
учащихся посредством внеклассной работы по иностранному языку 

Самостоятельность влияет на познавательную деятельность 
человека в течение всей его жизни, поэтому нужно начинать ее 
формирование еще в детстве и, особенно, в школе. Иностранный язык, 
как и другие дисциплины, открывает большие возможности для 
формирования самостоятельности. В статье рассматривается 
возможность использования внеклассной работы по иностранному языку 
для формирования самостоятельности учащихся.  

Ключевые слова: самостоятельность, внеклассная работа, 
языковые и речевые навыки и умения.  
 

Ponomaryova Н. М. The formation of students’ self-independence 
by means of extracurricular activity in a foreign language 

Self-independence affects cognitive activity of a person throughout the 
life, so you need to begin its formation in childhood, and especially at school. 
Foreign language, as well as other disciplines, opens up great possibilities for 
the formation of self-independence. This article discusses the use of 
extracurricular activities in a foreign language for the formation of students’ 
self-independence. 

Кey words: self-independence, extra-curricular activity, language and 
speech skills. 
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