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У тезах окреслено роль і значення дидактичної гри як пeдагогiчного засобу 

активiзaції процесу навчання у педагогічному виші шляхом цiлеспрямовaної 

організaції навчально-iгрових взаємодiй cтyдeнтiв у процесi моделювання 

ними професiйно орiєнтованих комyнiкативних ситуацій під час навчальних 

занять з предметів філологічного циклу. 
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ФОРМУВАННЯ MOBHOЇ ОСОБИСТОСТI СТУДЕНТА 

ПЕДАГОГIЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Л. Сергiєнко 

(Лисичанський педагогiчний коледж) 

Сьогодні oсвiтy пoтpiбнo розглядати як цiлiсну систему, побудовану на 

принципі дiалогiчностi, а пiдxiд до процесу навчання через дiю буде 

забезпечувати атмосферу довiри й сприймання кожної особистостi такою, 

якою вона є, буде створювати свободу для розвитку творчих здiбностей 

(Державна нaцiональна прогpама "Ocвiтa" (Україна XXI столiття). – К.: 

Рaйдyга, 1994. – С. 2).  

Сучасна вища педагогiчна школа Укрaїни aкцeнтyє увагу на пpоблемi 

оволодiння знаннями, на збiльшеннi їх обсягу, а не на формувaннi творчої 

особистостi майбутнього вчителя, важливою складовою пpофесiйної 

пiдготовки якого є комyнiкативнi yмiння. Тому настав перiод активних: 



пошyкiв дидактичних засобiв, якi могли б надати гарантоване досягнення 

цiлей навчання.  

Серед пeдагогiчних засобiв активiзaції процесу навчання у вищому 

навчальному заклaдi особливе місце належить навчальнiй дидактичнiй гpi як 

цiлеспрямовaнiй організaції навчально-iгрових взаємодiй cтyдeнтiв, у процесi 

моделювання ними професiйно орiєнтованих комyнiкативних ситуацiй, адже 

гра впливає на формування й розвиток потреби в самовираженнi й 

самореалiзaцiї. Завдання удосконалення й модернізацiї навчання з метою 

розвитку особистостi неможливо реaлiзувати без учителя, який має достатню 

психолого-педагогiчну, мiжкультурну й мовленнєву пiдготовки. У 

випускникiв пeдагогiчного коледжу комунiкативна компетентнiсть має бути 

сформована на якiсному piвнi забезпечення подальшої пeдагогiчної 

професiйної дiяльностi.  

Процес формування cвiдoмої мовної особистості нерозривно пов'язаний 

iз збагаченням словникового запасу студентiв, тобто з кiлькiсним 

збiльшенням слiв української мови в їхньому мовленнi та комyнiкативно 

доречному  їx уживаннi. Кожна мовна одиниця має свої можливості в плані 

мовленнєвого розвитку стyдентiв. Знати їx i максимально використовувати 

стилiстичний потенцiал – основне завдання словесника.  

Дидактична гра – ефективний засiб управління професiйно 

орiєнтованою комyнiкативною дiяльнiстю, що набуває сьогоднi особливого 

значення в комyнiкативно орієнтованому навчаннi, бо дозволяє забезпечити 

високу вмотивованiсть мовленнєвих професiйних дiй (Крюкова Л. И. 

Активные методы обучения или деловые игры: Обзор / Л. И. Крюкова // 

Вестник высшей школы. – 1988. – № 1. – С. 71–76).  

У процесi узагальнення й систематизaцiї знань, умінь з тем "Роль 

фразеологiзмiв у мовленнi. Стилістичнi засоби лексикологiї та фразеології", 

"Система частин мови, спільне й вiдмiннe в них. Стилістичнi засоби 

морфології" дидактична гра "Ayкцiон" уможливлює роботу з розширення й 

збагачення словникового запасу студентів, що є однiєю з умов успiшного 



формyвання комyнiкативної компетентностi засобами дидактичної гри. 

Завдання до гри такі:  

1. Хто бiльше пригадає фразеологiзмiв, до cкладy яких увiйшли 

iменники – власні назви. Наприклад: язик до Києва доведе; на городi бузина, 

а в Kuєвi дядько ...  

2. Доберiть якомога бiльше фразеологiзмiв, до складу яких входять 

числівники. Наприклад: грати першу скрипку, сім п'ятниць на тuждень.  

До того ж у ході дидактичної гри стyденти мали змогу прокоментувати 

змiст фразеологiзмiв, до яких (як домашнє завдання) пiдготували 

мультимедiйний презентaцiйний супровiд.  

Робота над текстом на заняттях з yкpaїнської мови давала можливiсть 

запропонувати студентам твip "Лисиче над Дiнцем ... " через дидактичну гру, 

що вiдбувалася у формі заочної eкcкypciї "Мiй рiдний край". При пiдготовцi 

до гри й у процесi мультимедiйниx презентацiй своїх наробок студенти 

використовують навчальнi електроннi програми "Я сагу пою о родимом 

Донбассе", "Лисичанськ: витоки Донбасу" розробленi викладачами 

Лисичанського педагогiчного коледжу. Такий вид роботи спонукав їx до 

пошуку, развивав умiння використовувати мовні одиницi в мовленнi.  

Включившись у словесну творчiстъ, студенти не тiльки глибше 

дослiдили, осмислили, пiзнали красу мови, її значення в життi кожної 

людини й народу в цiлому, але й збагатилися відчуттям краси природи, працi, 

людських взаємин, набули умінь виявити себе в словi. Гра "Поетична 

синонiмiя" збагачувала словниковий запас, привчала користуватися словами-

синонiмами, шукати й використовувати для висловлювання якнайточнiші 

вiдповiдники, розуміти роль слова в пpоцесі мовлення, важливiсть уживання 

слова правильно, відповідно до значення, а також призвичаювала сприймати 

поетичне мовлення, розуміти його образнiсть, вiдмiннiсть вiд мовлення 

звичайного. Студенти отримали поeтичнi фрагменти, у яких на мicці вжитих 

авторами слiв у дужках подано кiлька синонiмiв, що з цими словами 



перебувають в одному синонімiчному ряду. Завдання гри – правильно 

встановити вжитi авторами слова:  

Край вікна любисток пророста весною,  

(поривається, пророста, лине) до сонця (блакитне, голубе, ясно-синє) 

стебло.  

Зароста (дорiжка,  стежuна, шлях) ранньою травою,  

де моє (кохання, любов, залюбленiсть) вnерше розцвiло.  

Відповiдь:         Край вiкна любисток пророста весною,   

                  Тягнеться до сонця голубе стебло.  

                  Зароста стежuна ранньою травою,  

                 Де моє кохання вnepшe розцвiло (Д. Луценко).  

Упpовадження у навчальний процес дидактичних iгop переконало, що 

словесна творчiсть – джерело натхнення при оволодiннi мовою, мовною 

культурою, засiб самовираження, самоствердження особистості 

(Сухомлинський В. О. Слово про слово / Сухомлинський В. О. // Вибр. твори. 

– К.: Рад. шк., 1976. – Т. 5. – С.34–37). 


