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вивчення української  мови (за професійним спрямуванням)  у  закладах  вищої

освіти. Досліджується система форм, методів та засобів навчання проблеми.
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language.

Постановка проблеми. Важливу роль у піднесенні  мовної  культури,

забезпеченні  належного  рівня  володіння  нормами  української  літературної

мови  відіграє  курс  української  мови  (за  професійним  спрямуванням),  що

вивчають  студенти  ЗВО.  «Сучасне  українське  суспільство,  що нарешті

дістало можливість будувати свою власну самостійну державу, має чимало

проблем, що потребують нагального вирішення. Одна з них – упровадження

української мови у всі сфери життєдіяльності держави: політику, економіку,

адміністрування, науку, вищу школу, засоби масової комунікації тощо [3, с.

4]».

За таких умов досить важливо озброїти студентів знаннями про норми

сучасної  української  літературної  мови,  правила  документування,  оскільки

саме  завдяки  цьому  встановлюються  ділові  контакти  між  закладами,

підприємствами, налагоджуються приватні стосунки між людьми.

Завдання  курсу  української  мови  (за  професійним  спрямуванням)

полягають у тому, щоб: дати студентам ґрунтовні  й систематичні  знання з

усіх розділів української мови; забезпечити оволодіння нормами української

літературної  мови,  з  метою  правильного  вживання  мовних  засобів,

дотримання вимог культури усного й писемного мовлення, застереження від

найпоширеніших  помилок,  знаходження  найдоцільніших  лексико-

граматичних  засобів  для  кожної  конкретної  мовленнєвої  ситуації;  навчити

професійної  мови,  збагатити  їхній  словник,  особливо  термінологічною,

фаховою лексикою та лексикою загально інтелектуального характеру; дати їм

основні відомості з історії української мови, стилістики; навчити працювати з

текстами різних стилів мовлення, що в результаті дає змогу забезпечити їм у

мінімальному  обсязі  ту  лінгвістичну  освіту,  яка  необхідна  кожній  людині

будь-якого  фаху;  сформувати  вміння  й  навички  складати  ділові  папери,

приділяючи  основну  увагу  документам  низького  рівня  стандартизації,  які

передбачають мовленнєву творчість автора,  а не просто заповнення бланка

(автобіографія, характеристика, заява, службові записки, протокол та ін.) [2, с.
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152].

Курс української мови за професійним спрямуванням має забезпечувати

комплексний, багатоаспектний підхід до мовних явищ і процесів, у тому числі і

до  форм  та  методів  навчання.  У  систему  підготовки  входять  такі  форми

навчальної  діяльності:  лекції,  практичні  й індивідуальні  заняття,  самостійну

роботу, тестування, контрольні роботи. 

Лекційні  заняття  покликані  висвітлювати  найважливіші  теоретичні

питання з проблеми. На практичних заняттях аналізуються лінгвістичні явища,

розв’язуються проблемні  мовознавчі  питання,  контрольно-тренувальні

завдання та вправи, виконуються завдання творчо-пошукового характеру тощо.

Програмою  передбачено  виконання  студентами  певної  самостійної  роботи:

укладання міні-словників фахової термінології, написання рефератів, робота в

модульному середовищі, підготовка наукових публікацій тощо. 

Для перевірки знань студентів проводяться форми підсумкового контролю:

контрольні  роботи,  тести,  що  дозволяють  перевірити,  рівень  оволодіння

студентами загальними та фаховими компетентностями. 

Отже, у статті розглянуто проблему теоретико-методичних засад навчання

української  мови  (за  професійним  спрямуванням)  у  закладах  вищої  освіти,

зокрема досліджено систему форм, методів та засобів навчальної діяльності. 
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