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У статті визначено інноваційну стратегію освітньої роботи – 

впровадження проектних технологій як засобу формування свідомої 

особистості в соціокультурному просторі, фактора вмотивування 

студента до самостійного продукування знань, формування 

усвідомлення національної ідентичності й толерантності до 

культурних традицій інших націй. Проектну технологію визначено 

важливою в оновленні та інтенсифікації викладання навчальної 

дисципліни, яка сприяє залученню до світової наукової практики, 

інтеграції в європейський педагогічний простір. У статті подано 

опис реалізації проектних технологій у навчальному процесі в умовах 

педагогічного коледжу. Окреслено напрямки зініційованих проектів, а 

також продукти досліджень (електронний посібник, електронна 

газета, блог тощо). Аналіз перспектив проектних технологій у 

навчальному процесі підтверджує необхідність використання 

технології в середовищі навчального закладу. 
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Зміщення пріоритетів в освітній сфері, інтеграційні процеси, 

запровадження інноваційних стратегій, надання переваг 

дослідницьким методам спонукають викладача до використання в 

навчальному процесі таких технологій навчання, які цілком 

задовільняють вимоги часу, вмотивовують студента до самостійного 



 

  

продукування знань, формують усвідомлення національної 

ідентичності й толерантності до культурних традицій інших націй. 

Проектні технології є важливими в оновленні та інтенсифікації 

викладання навчальної дисципліни, реалізують професійне зростання 

викладача, сприяють залученню до світової наукової практики, 

інтеграції в європейський педагогічний простір, прогнозують 

підвищення результативності навчання, мають практичне значення, 

пов’язані з реальним житттям студента, уможливлюють реалізацію 

успішної комунікації в межах проектної групи. Виконання досліджень 

реалізує й завдання формування цілісної національної приналежності 

студента до культурних надбань, дає повне розуміння соціуму.  

Запровадження проектних технологій у навчанні стимулює 

тьютора залучитися до світової спільноти, оприлюднюючи результати 

проектів на багаточисельних конкурсах; отримувати досвід, 

ознайомлюючись з проектами, виконаними як в Україні, так і за її 

межами. 

Продуктами проектних технологій є мультимедійні лекції, веб-

сайти, електронні журнали, фонохрестоматії, електронні підручники, 

газети, відеопідкасти, блоги, об’єднання в спільноти, групи в 

соціальних мережах та ін. Проте найголовнішим є не продукт, а шлях 

до його створення – дослідження. 

Проблематика проектних технологій ставала предметом 

дослідження Л. Зазуліна [1], М. Бухаркіна [2], Е. Полат [2] та ін. 

Питання шляхів реалізації й методології проектів перманентно 

відкрите.  

Мета статті – опис практичного застосування проектної 

технології в  навчальному процесі в умовах педагогічного коледжу. 

Реалізацію проектних технологій у навчальному процесі 

продемонструємо на прикладах виконаних досліджень, проведених на 

базі педагогічного коледжу. Одним із напрямків такої роботи стало 

дослідження ономастичних одиниць у проекті «Особливості творення 

прізвиськ у середовищі молодіжної субкультури м. Лисичанськ». 

Моделі сучасних прізвиськ є демонстрацією світогляду, ціннісних 

орієнтирів, характеристикою особистості-носія за різними ознаками. 



 

  

Проектна група збирала й класифікувала одиниці, визначала 

особливості, етимологію прізвиськ.  

Цей напрямок репрезентований також проектом «Номінативні 

особливості нікнеймів у соціальній мережі «В контакте». 

Необхідність роботи над такою темою зумовлена тим, що питання 

номінативної природи нікнеймів і створення їх мотиваційної 

класифікації – одне з найновіших і найактуальніших у сучасній 

антропоніміці. Дослідження нікнеймів передбачає вибудову 

інтерпретаційного дискурсу (розкодування завуальованих смислових 

шарів), а також мотиваційного (віднайдення первинної етимології). 

Інтерпретаційний дискурс може не збігатися з мотиваційним, 

оскільки нікнейм часом має приховану номінацію, розшифровування 

якої вимагає вибудови додаткових дискурсів-мотивацій, а також 

потенційно уможливлений процес стихійного виникнення мережевого 

«прізвиська». Можливість інтеракції з носіями нікнеймів дозволяє 

заповнити лакуну пратекстового матеріалу досліджуваного знаку. У 

проекті досліджувалися особливості номінації нікнеймів на матеріалі 

одного з жанрів Інтернет-дискурсу –  соціальної мережі «В контакте»; 

здійснено спробу мотиваційної класифікації моделей антропонімів, 

що дало можливість простежити характерні особливості сучасної 

номінації. Проаналізовано близько 1000 моделей нікнеймів 

віртуального простору міст Луганської області.  

Напрямок, який презентує дослідження лексичних одиниць у 

сучасному комунікативному дискурсі, представлений проектами 

«Сленг у сучасному комунікативному процесі (на матеріалі усного 

мовлення села Верхня Покровка)», «Особливості Інтернет-

комунікації (на прикладі чатів соціальних мереж, SKYPE)». 

 Комплексним проектом, основою якого є дослідження 

англомовного дискурсу в українському середовищі, стало 

дослідження «Англіцизми в українському просторі». Мета роботи 

полягає в розкритті особливостей англомовних назв у сучасній 

українській мові, вивченні феномена оніма магазинів (ергоніма), назв 

телепередач, фільмів, рекламних слоганів та товарів, номінації 

українських музичних гуртів; дослідженні англіцизмів та його 

функцій в україномовному та російськомовному просторах шляхом 



 

  

комплексної об’єктивації їхніх структурних, семантичних і 

прагматичних властивостей. Необхідність цього вивчення полягає в 

беззаперечному проникненню англіцизмів у всі сфери життя.  

Цікавим досвідом реалізації проектних технологій є 

дослідження концептосфери в проекті «Концепти «життя», «душа» в 

поетичних творах Григорія Сковороди». За мету поставлено 

дослідження визначених концептосфер, змістовного наповнення 

визначених концептів у ХХІ столітті. На матеріалі статистичних 

досліджень здійснено порівняльний аналіз, визначено рівень 

взаємозв’язку поколінь. Доведено тезу про те, що сучасне розуміння 

концепту «життя», поряд із сковородинівською інтерпретацією, – 

позитивної конотації («дзеркало», «радість», «добро», «чистота», 

«щирість», «чесність»), проте має й негативне конотаційне поле, 

візуалізоване через образи «зло», «сльози», «чорний туннель» тощо. 

Отже, поняття «життя», «душа» актуалізують світобачення Г. Сков    

ороди, підтверджуючи перевагу невидимої природи, внутрішнього 

світу людини. Життя концептуалізується в Біблії, праці, щасті; душа – 

в безсмерті, святості тощо. Сучасний соціум як продовжує традиції 

усвідомлення понять, так і  деформує розуміння понять «щастя», 

«душа», що спровоковано розвитком ринкових відношень і 

комерціалізацією соціуму.  

Об'єктом дослідження перифраз у газетних заголовках 

послугували українські газети «Новий погляд» (видання Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка»), «Слово Просвіти» (Всеукраїнський культурний 

тижневик), американські газети «Newsweek», «The New York Times», 

британська газета «Guardians». Предметом дослідження стали різні 

типи перифраз, їх системні зв’язки та особливості вживання у 

газетних жанрах. У роботі над проектом визначено, що мова газетної 

публіцистики має свої власні принципи відбору й використання 

засобів, покликаних привертати увагу читача. У цьому жанрі все 

виразніше виступає тенденція до використання експресивно-

емоційних засобів мови, одним із яких є перифраза. Виконавці 

проекту здійснили класифікацію перифраз, відстежили основні 

тенденції використання цих одиниць. У подальшому дослідженні 



 

  

актуалізованої проблеми продуктивним визначено порівняльні студії 

перифрастичних зворотів у хронологічному розрізі, а також вивчення 

одиниць у різних публіцистичних стилях.  

Паралельно зініційовано проект, який за мету поставив аналіз 

функціонально-семантичних особливостей газетних заголовків 

сучасних періодичних видань. Предметом дослідження стали 

лексико-семантичні явища та процеси газетної мови, що знайшли 

відображення в газетних заголовках. У процесі аналізу заголовків 

визначених видань з’ясовано, що медіаназва має такі властивості: 

максимальна інформативність, об’єктивне відображення, 

самобутність і оригінальність. Газетні заголовки класифіковано за 

характером змістового подання інформації: інформаційні, 

спонукально-наказові (з директивним характером), проблемні 

привітальні, закличні, узагальнюючі, рекламно-інтригуючі (мають 

певний елемент загадковості, несподіваності, сенсаційності). У 

подальшому планується дослідження заголовків електронних 

журналів, блогів – сучасної альтернативи друкованої продукції, 

здійснення порівняльного аналізу медіаназв у хронологічному розрізі.  

Актуальність наступного проекту зумовлена спрямованістю 

сучасних педагогічних технологій на комплексне використання нових 

інформаційно-комунікаційних технологій, потенціал в оволодінні 

Інтернет-знаннями. Мета проекту полягає в упорядкуванні веб-сайтів 

для вивчення української літератури, англійської мови, створенні 

зручної навігаційної системи. Ініціативною групою створено зручний 

каталог для користування сайтами, упорядковані, класифіковані 

сайти, підготовлені анотації; визначені основні шляхи їх 

використання.  

Цікавим досвідом у коледжі стала робота над електронними 

посібниками у співавторстві (за моделлю викладач-студент). 

Укладання двох посібників з англійської мови перетворило студентів 

на активних суб’єктів творчого процесу. Розмовник «Speak English 

without difficulties» об’єднує необхідні найуживаніші фрази для 

спілкування англійською, діалоги, озвучені студентами – 

співавторами посібника. Він призначений для людей будь-якого віку, 

які мають початковий рівень знань, вміють правильно вимовляти та 



 

  

читати слова. Визначаємо значний практичний потенціал цієї                   

роботи – розмовник допоможе студентам у підготовці до занять, у 

створенні діалогів, розмовних тем, полегшить спілкування з 

іноземцями в подорожах. Теоретичний матеріал розподілений за 

темами-блоками (побутові фрази, подорожі, засоби зв’язку, у готелі, 

транспорт, екскурсії, у  ресторані, покупки, у банку, виклик поліції, 

спорт). Дібрані тексти-жарти призначені не лише для засвоєння, а й 

для задоволення та пізнання тонкощів англійського гумору.  

Результатом роботи за моделлю викладач-студент став 

посібник-хрестоматія з англійської мови «The world of literature», який 

уміщує біографічні відомості про письменників, романи, казки, 

оповідання, аудіозаписи літературних шедеврів у форматі MP3. 

Посібник-хрестоматія призначений для широкого кола читачів, які 

зацікавлені вивченням англійської мови, і може бути використаний 

під час проведення занять з індивідуального читання, а також у 

позанавчальній роботі. 

Використання в освітньому просторі педагогічного коледжу 

подібних новітніх підходів (за моделями викладач-автор, викладач -

студент) дозволить підвищити ефективність навчального процесу.  

Одним із стратегічних завдань сучасного навчання є входження 

до світового медіасередовища, що уможливить зовнішню 

комунікацію й дозволить вийти на новий рівень примноження знань у 

контексті надбань наукових студій. Модель практичного 

використання хмарних технологій у роботі педагогічного коледжу 

представлена одним із напрямків роботи лабораторії «Мовна палітра 

Луганщини» секції «Be in advance». Пілотний проект, зініційований 

студентами, репрезентований у формі щоквартальної електронної 

газети наукової молоді «Student & Science», яка має власний 

авторський контент, мережеву промоцію – розповсюдження в 

соціальних мережах Twitter, Фейсбуці, на сторінці студентської 

спільноти «Be in advance» «В контакте», а також у блозі й цей 

медіапродукт може бути завантажений у гаджети й прочитаний у 

зручний час. На шпальтах е-газети подано короткий огляд посібників 

нового покоління E-learning, інтерв’ю в місцевій типографії «Лис Т», 

визначено найактуальніші проблеми галузі; наукові студії, спрямовані 



 

  

на визначення типології помилок в Інтернет ЗМІ, результати веб-

квесту, який полягав у віднайденні явища, персоналії або предмету на 

основі знання перифрази, «прихованої» й завуальованої лексеми, у 

сучасній пресі як україномовній, так і англомовній, у номері газети 

вміщено філософське есе Всеукраїнського конкурсу (м. Острог), 

дослідження англомовних нікнеймів соціальних мереж в аспекті 

гендерного вивчення, анонс наукових конференцій і конкурсів із 

дедлайном подання матеріалів у грудні-січні. У блозі, де 

оприлюднено газету, розміщені відеопідкасти дискусій про нові мас-

медіа й технології. Редакційна команда здійснила актуалізацію теми, 

селекцію фактичного матеріалу, корекцію композиційно-

архітектонічної організації матеріалу, мовно-правописну правку.  

Аналіз запровадження проектних технологій у навчальному 

процесі підтверджує необхідність використання технології в 

середовищі навчального закладу, що спонукатиме викладача й 

студентську спільноту до активного пошуку нових знань, сформує 

свідому особистість соціокультурного простору. 
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