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ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 
ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Перехід до європейської моделі навчання стимулює активний пошук 
шляхів підвищення ефективності навчального процессу через синтез 
традиційних та сучасних засобів навчання, адже для сучасного студента вже 
недостатньо статичних знань про предмет та явища об’єктивної дійсності, 
йому важливо побачити його у всіх взаємозв’язках, з різних боків та з точки 
зору різних поглядів.

Крім того, перетворення у професійний сфері діяльності в умовах 
мінливого ринку праці висувають високі вимоги до безперервної освітньої та 
професійної підготовки фахівців. Саме тому, сучасний стан речей вимагає змін 
у викладанні іноземних мов, які будуть здійснюватися успішно тільки
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в рамках єдиної системи безперервного мовної освіти (lifelong learning -  LLL), 
що включає шкільну (середня школа, а в деяких випадках навіть дошкільну -  
дитячий садок)), довузівську (ліцей, коледж), вузівську, після вузівську 
(аспірантура та курси підвищення кваліфікації) підготовку та навчання 
у методичних центрах та мовних школах.

Розглядаючи саме вузівський етап підготовки, можна зазначити наступні 
аспекти, які допомогатимуть входженню в систему безперервної освіти. По- 
перше, це розробка кафедрою іноземних мов авторських курсів. Наприклад, 
розглянемо курс теорії та практики перекладу (загального, технічного, 
ділового) розробка та впровадження якого є значним внеском в цю систему, 
яка охоплює вищий учбовий заклад (університет) і систему перепідготовки 
кадрів на базі цього закладу (друга освіта, курси підвищення кваліфікації). 
Цей курс впливає не тільки на корекцію знань і навичок з іноземної мови, а й є 
потужним фактором, що активізує студентів для подальшої самостійної 
роботи над мовою, навчаючи пошуку ключової інформації, розвиваючи 
смислову здогадку, формуючи та закріплюючи навички роботи з іншомовним 
матеріалом, нарощуючи активний вокабуляр та виконуючи багато інших 
функцій, що сприяють залученню студентів до іншомовного середовища.

Інший аспект -  мотиваційно-роз’яснювальна робота зі студентами. 
Не можна не відзначити, що одним з факторів, який сприяє залученню та 
використанню іноземної мови у різних сферах життя і, особливо, у професійній 
діяльності -  це підвищення мотивації і усвідомлення корисності формованих 
іншомовних навичок і умінь. Цьому, на нашу думку, якраз допомагає 
проведення занять з використанням інтерактивних технологій та електронних 
засобів навчання [1].

Важливим аспектом також є використання самостійної роботи, разом 
з консультативною допомогою викладача і проведенням постійного контролю.

Саме вміння самостійної роботи дозволяє удосконалювати раніше набуті 
знання, вміння та навички з іноземної мови, знаходячи інформацію і джерела, 
пов’язані зі спеціальністю і професією. До речі, уміння самостійно працювати 
над мовою -  єдиний засіб відновити свої вміння після перерви в освіті, тому це 
завдання, навчити студентів самостійно працювати, розглядається як складова 
частина практичної мети навчання іноземних мов у вищому учбовому закладі. 
У реалізації цієї мети важливу роль відіграють лінгвістичні лабораторії, 
забезпечені технічними засобами навчання.

Лінгвістична лабораторія здійснює діяльність, спрямовану на формування 
високої мотивації студентів і їх зацікавленості до вивчення мов, разом 
з формуванням мовних компетентностей. Лабораторія -  це багатофункціо
нальний кабінет, в якому створені сучасні умови для діяльності як викладачів, 
які освоюють нові методи і технології навчання так і для студентів, які хочуть 
підвищити свій рівень володіння мовою [2, с. 121].

Застосування комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання 
у викладанні іноземних мов дозволяє здійснити автономне навчання і, таким 
чином, формує у студентів здатність до самостійної роботи, а також
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до критичного осмислення і аналізу тієї інформації, яка їм презентується. 
Сьогодні в лінгвістичній лабораторіх університету студенти можуть працювати

- з навчальними відеофільмами: документальними, художніми, країно
знавчими;

- з методичними розробками до аудіо записів;
- з вебінарами з методики навчання іноземним мовам;
- з програмами, які тренують вимову, та фаховий вокабуляр;
- з міжнародними програмами новин, які знайомлять з ситуацією в країні 

мови, що вивчається тощо.
Можна сказати, що з розвитком нових інформаційних технологій розши

рюється спектр інформаційних ресурсів, створюються умови для формування 
єдиного глобального інформаційно-освітнього простору. Важливим моментом 
є те, що необхідно так організувати навчальний простір, щоб воно пробуджу
вало вищий рівень мислення, дозволяючи орієнтуватися в потоці інформації, 
виділяти головне та розвивати творчі здібності.

Саме тоді, створення лінгвістичної лабораторії дозволить:
- підвищити професійну та творчу активність студентів;
- стимулювати використання нових технологій і методик навчання, 

методів, способів, форм реалізації мовної освіти.
- створити умови для успішної адаптації нових освітніх мовних програм, 

навчальних посібників, технологій, навчально-методичних комплектів;
- розробляти авторські освітні програми, раціональні режими навчання, 

нові методи і прийоми освітніх технік і технологій;
- розширяти бази електронних науково-методичних і дидактичних 

розробок для успішного функціонування лабораторії тощо.
Отже, перед викладачами, які використовують лінгвістичну лабораторію, 

постає завдання організувати процесе навчання таким чином, щоб не лише 
дати студентам потрібний за программою об’єм знань, а й прещипити їм 
уміння самостійно отримувати знання для їх подальшої успішної соціалізації 
та професіоналізації.
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