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навчального закладу.
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УПРОВАДЖЕННЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ ПРОЕКТIВ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСIЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У
ПРАКТИКУ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Змiни в сучасній освіті спрямованi на подолання репродуктивностi у
навчаннi, збiльшення ролi самостiйностi його отримання, орiєнтування на
загальний розвиток особистостi, й умiння орiєнтуватись у світі сучасних
комунiкацiй. Цi завдання якнайкраще виконуються запровадженням у
навчальний процес проектних технологiй, якi caмi по собi не є чимось
особливо новим для педагогiки. Нинi цей метод набуває популярностi та
нової якостi у зв'язку з активним запровадженням сучасних iнформацiйнотелекомунiкацiйних технологiй. Огляд педагогiчної преси дозволяє зробити
висновок про активне зацiкавлення як самим методом (В. Афанасьєв, І.
Жуковський, З. Таран та iн.), так i його можливостями у поєднаннi з
телекомунiкацiйними засобами (Н. П. Дементiєвська, Н. В. Морзе,

О. С. Полат, О. О. Косогорова). Телекомунiкацiйнi навчальнi проекти можуть
використовуватись як у шкiльнiй практицi, так i особливо в практицi вищого
навчального закладу, оскiльки саме тут надзвичайно важливою є iнтеграцiя
навчальної та наукової дiяльностi. «Навчальний телекомунiкацiйний проект –
це спiльна навчально-пiзнавальна творча або ігpoвa дiяльнiсть учнiвпартнерiв, організована на основi комп'ютерної телекомунiкації, яка мaє
спiльну мету – дослiдження деякої проблеми, узгодженi методи, способи
дiяльностi, направлена на досягнення спiльного результату дiяльностi.
Специфiка телекомунiкацiйних проектiв полягає передусiм в тому, що вони
за своєю суттю завжди мiжпредметнi» [2, 13]. Майбутнi фахiвцi, особливо
якщо вони – майбутнi педагоги, отримують таким чином не лише фаховi
знання, а й потрiбнi умiння: вдосконалення комунiкацiйних навичок, умiння
працювати у свiтовiй мережi, навички спiвпрацi в колективнiй дiяльностi,
розширене уявлення про cвітові зв'язки. Особливо важливим є використання
телекомунiкацiйних проектiв з предметiв фiлологiчного циклу, оскiльки сама
форма роботи уже спрямована на комунiкацiю – спiлкування. «Дитина може
розвивати cвої потенцiйнi здiбностi, природнi задатки тiльки при умовi, що
вона буде мати можливiсть працювати в рiзних режимах, але з прiоритетним
акцентом на iндивiдуальнiй самостiйнiй дiяльностi; володiння мистецтвом
комунiкацiї, яке передбачає умiння органiзувати i вести дискусiї, не
нав'язуючи свою точку зору, не давлячи на аудиторiю своїми авторитетом»
[2, 14]. Застосування такого виду навчальної дiяльностi з української мови за
професiйним спрямуванням у вищому навчальному закладi може бути
чудовим доповненням до традицiйного способу отримання знань, а то i стати
пiдґрунтям для усвідомлення ролi мовної комунiкацiї в життi конкретної
людини та суспільства.
Телекомунiкацiйнi проекти з мови – явище особливе. Пiдготовка за
навчально-науковим

проектом

дозволяє

об'єднати

теоретичний

i

методологiчний piвнi вивчення дисциплiни, студенти вчаться розв'язувати
проблеми у реальних умовах, викладати свої думки, шукати й аналiзувати

iнформацiю, знаходити й розширювати коло спiлкування з професiйною
метою, представляти результати дослiджень, здiйснювати моніторинг,
проводити соціологічні опитування тощо.
Телекомунiкацiйний проект дaє багате поле для використання творчих
можливостей студентiв i педагогiв, усвiдомлення теоретичних положень у
реальному їх застосуваннi, врештi-решт, такий проект навчає студенiв
дiяльностi.

Прикладом

проекту

з

професiйним

спрямуванням

є

телекомунiкацiйний проект «Мова i нацiя».
Навчальний проект був створений як iнтегрований i передбачав
застосування знань з української мови, методики викладання української
мови, історії України, української мови за професiйним спрямуванням.
Сучасне молоде поколiння має розумiти роль мови у формування народу,
умiти зберiгати її в лiтературному вapiaнтi, вивчати її як суспiльне явище та
передавати своїм нащадкам як частину cвiтoвoї й нацiональної культур.
Найкраще виконати поставленi завдання можна було саме через роботу
студентiв над завданнями телекомунiкацiйного проекту. Для зацiкавлення
учасникiв викладачем на початку проекту була пропонована мультимедiйна
лекцiя з теми «Спочатку було слово», показанi викладацькi та студентськi
проекти за програмою Intel. Навчання для майбутнього.
Протягом роботи над проектом студенти навчились брати вiдеоiнтерв'ю,
готуватись до суспiльно вiдкритого спiлкування, виробили навички
мовленнєвого етикету при спiлкуваннi у соцiальних мережах, а найголовнiше
– познайомились iз студентами рiзних peгioнів у країни та представниками
української дiаспори в Iталiї.
Головним результатом проекту стало інніцювання i проведення міського
Дня рiдної мови в коледжi, у ходi якого студенти не лише глибоко розкрили
зазначенi питання, а й розповiли про знайомство i спiлкування з iталiйською
журналiсткою

Марiанною Сороневич, провели

спiлкування

оnline з

українським студентом, який навчається в Салезiанському унiверситетi (Рим,
Ватикан, Iталiя) на факультетi телекомунiкацiй Михайлом Думiнським.

Цiкавими для студентiв стали новi можливостi використання IKT – вони
не тiльки розробляли вже вiдомi їм засоби демонстрацiї матерiалiв
(презентацiя, буклет, Web-сайт, вiдеоматерiали), а й створили у програмi
Photoshop макети стендiв до музею українознавства, з'ясували, як можна
використати можливостi програми Skype у навчальних цiлях.
У результатi роботи над проектом студенти не просто опанували знання
з теми «Розвиток української мови та її функцiонування в умовах
двомовностi та багатомовностi», а й упевнилися в тому, що збереження i
вивчення рiдної мови почесна й актуальна для молодi сьогодення справа.
Отже, сучасний телекомунiкацiйний проект з мови – це засiб
покращення рiвня мовленнєвої комунiкацiї молодої людини, можливiсть
активного засвоєння знань та вироблення необхiдних мовленнєвих i
професiйних умінь та навичок. «Робота в телекомунiкацiйних проектах
спонукає учнiв працювати над розвитком власної моралi, iнтелекту,
культурного рiвня, вчитись самостiйно здобувати новi знання i набувати
вмiння поряд з умiнням реагувати на швидкозмiннi умови навколишнього
cвiтy» [1, 1].
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