
Сергієнко Л. В. Формування творчої особистостi вчителя / Л. В. Сергієнко // 

Образне слово Луганщини : матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені 

Дмитра Ужченка (10–11 квітня 2014 р., м. Луганськ) / за заг. ред. проф. 

Горошкіної О. М. ; Держ. закл. «Луганс. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – 

Вип. 13. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 

С. 278–279. 

 

У тезах актуалiзовано проблему формування комунiкативної 

компетентностi, як ключової, у процесі формування свiдомої мовної 

особистостi щляхом застосування дидактичних ігор як засобу iнтенсифiкацiї 

навчання мови в педагогiчному коледжі на основі краєзнавчого текстового 

матеріалу. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТI ВЧИТЕЛЯ 

Лариса Cepгiєнко (ВП "Лисичанський педагогiчний коледж 

Луганського нацiонального унiверситету iмeнi Тараса Шевченка", викладач)  

Сучасна oсвiтa орієнтована на формування творчої, мобiльної, 

комунiкабельної особистостi. Значення, яке сьогоднi надається 

комунiкативним зв'язкам у мiжособистiсному й професiйному спiлкуваннi, 

актуалiзує проблему формування комунiкативної компетентностi, що 

належить до ключових, особливо значущих для професiйного зростання 

людини.  

Процес формування свiдомої мовної особистостi нерозривно пов'язаний 

iз збагаченням словникового запасу студентiв, тобто з кiлькiсним 

збiльшенням слiв української мови в їхньому мовленнi та комунiкативно 

доречному їх уживаннi. Кожна мовна одиниця має свої можливостi в планi 

мовленнєвого розвитку студентiв. Знати їх i максимально використовувати 

стилiстичний потенцiал – основне завдання словесника. Kpiм того, викладач 



повинен сформувати у студентiв педагогiчного коледжу основні 

комунiкативнi якостi мовлення, як-от: змiстовнiсть, точнiсть, доречнiстъ, 

багатство, правильнiсть тощо. Виходячи iз суспiльних i oсвітніх функцiй 

української мови, основна мета iї вивчення у вищих навчальних закладах 1 – 

2 piвнів акредитацiї полягає у формуваннi нацiональної свiдомостi, духовно 

багатої мовної особистостi, яка володiє вмiннями й навичками вiльно, 

комунiкативно виправдано користуватися засобами рiдної мови.  

Вивчення рiдної мови є необхiдним, бо вона є засобом розвитку 

особистостi як передумови розвитку народу й використовується як засiб 

пiзнання й комунiкацiї. Розвиток людини вiдбувається в розумовому й 

емоцiйному планах.  

Комунiкативна спрямованiсть основний принцип методики викладання 

мови на сучасному етапi. Це пояснюється тим, що постiйною потребою 

сьогоднi стало високе практичне оволодiння усним лiтературним мовленням. 

Теорiя мовленнєвої дiяльностi передбачає обов'язкове врахування ситуації, 

контексту, у яких реалiзовано певну мовленнєву дiю, а також ії мотивацiю. 

Саме вона лежить в основi комунiкативного спрямування цiлiсного 

висловлювання – тексту, зумовлюючи реалiзацiю його окремих мовних 

форм.  

Одним зi способiв зосередження уваги на критерiях вибору слова пiд час 

опрацювання теми "Власне yкpaїнськi слова. Синонiмiчне багатство мови" 

може бути дидактична гра "Позмагаймося з письменником". Пропонуємо 

студентам текст, з якого вилучено увиразнюючi засоби, а потрiбно знайти й 

уставити cвої, якi найповнiше вiдповiдали б темі, змiсту, колориту 

висловлювання [1]. Порiвнюючи дiбранi студентами слова з ужитими 

поетом, робимо висновок про доцiльнiсть авторського вибору лексичних 

засобiв, зокрема про характеристичну та емоцiйну функцiю прикметникiв та 

дієслiв. Включившись у словесну творчiсть, студенти не тiльки глибше 

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



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

людських взаємин, набули умінь виявити себе в словi [2].  

Дидактична гра як засiб iнтенсифiкацiї навчання мови в педагогiчному 

навчальному закладi передбачає пiдвищення ролi тексту як провiдного засобу 

навчання на шляху формування комунiкативної компетентностi студентiв – 

майбутніх учителiв початкової школи.  
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