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розповсюджений вид кібербулінгу, який уявляє собою розміщення 
відеороликів в Інтернеті, де їх можуть переглядати тисячі користувачів без 
жодної згоди жертви. Інша форма хепіслепінгу – це передавання сюжетів 
через мобільні телефони [1]. 

Отже, ця проблема є однією з найактуальніших в українських 
навчальних закладах. Жорстокі розваги неповнолітніх набули загрозливо 
масового характеру, вийшли за межі звичайних хуліганських атак і  
наблизилися до криміналу. Кібер-буллінг набув безліч форм, які наносять 
непоправну шкоду психіці підлітків. Тому, батьки, вчителі, психологи 
мають вчитись розпізнавати це явище та усувати його. 
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Навчання української мови спирається на об’єктивно існуючі 

закономірності, що визначають і спрямовують  дії педагога і студента. До 
них М. Пентилюк відносить: 

– постійну увагу до матерії мови, її звукової системи; 
– розуміння семантики мовних одиниць; 
– здатність засвоювати норми літературної мови; 
– оцінювання виражальних можливостей рідної мови; 
– розвиток мовного чуття, дару слова; 
– випереджальний розвиток усного мовлення; 
– залежність мовленнєвих умінь і навичок від знань граматики й 

словникового складу мови [5, с. 25]. 
Кожна з цих закономірностей різною мірою виявляється в процесі 

навчання української мови (за професійним спрямуванням). Так, робота 
над удосконаленням орфоепічних навичок, відпрацювання навичок 
інтонації, повторення особливостей сполучуваності фонем у мовному 
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потоці й засобів милозвучності української мови повинні постійно 
перебувати в полі зору викладачів. 

Умовою розвитку комунікативної компетентності є вдосконалення 
мовного чуття та дару слова. Цьому сприяють процеси створення та 
сприйняття мовленнєвих висловлювань на заняттях. Викладач має 
пам’ятати, що студентам потрібно чути правильне усне мовлення, отже, 
необхідно працювати над зразковими текстами, що демонструють норми 
літературної мови та сприяють розвиткові дару слова.  

Формування професійного мовлення фахівців нефілологічних 
спеціальностей  вимагає обов’язкового дотримання загальнодидактичних 
та специфічних принципів побудови системи занять, що визначають 
загалом увесь процес навчання української мови (за професійним 
спрямуванням) і кожної теми зокрема.  

Одним із провідних принципів методики навчання української мови 
(за професійним спрямуванням) є принцип комунікативної спрямованості, 
оскільки шлях до практичної мети навчання лежить через практичне 
застосування мови та завдань, що мають відтворювати явища суспільного 
життя, наближатися до природного професійного мовлення, а викладач і 
студент мають стати мовленнєвими партнерами (комунікаторами). 

Принцип наступності й перспективності у навчанні мови передбачає 
зв’язок наступного матеріалу з попереднім, тобто опору на знання, 
одержані студентами в школі, й поступове їх розширення й поглиблення, 
враховуючи якісні зміни в розвитку мовленнєвих умінь студентів.  

Принцип розвивального й виховного навчання виражає провідну 
мету функціонування педагогічної системи, пов’язує основні педагогічні 
категорії (виховання, навчання, освіту). 

Принцип творчої активності орієнтує студентів на роботу з текстом 
як дидактичним засобом навчання спілкування, що повинен забезпечувати 
комплекс формування комунікативних умінь; потребу в передачі почуттів і 
думок. Студент під час мовленнєвої діяльності має усвідомлювати зміст і 
форму професійного мовлення. Ми погоджуємося з думкою Т. Окуневич, 
що на організацію творчої активності впливає дослідницька діяльність 
студентів шляхом залучення їх до самостійної пошукової роботи, 
створення проблемних ситуацій, оволодіння новими видами діяльності 
тощо [3, с. 59]. 

Для нашого дослідження важливим є врахування принципу зв’язку 
теорії з практикою, який передбачає «встановлення правильного 
співвідношення теорії з практикою у викладанні української мови, добір 
таких тренувальних вправ, які б давали змогу закріплювати одержані 
знання, а також формувати необхідні практичні вміння й навички»  
[4, с. 32]. Виконуючи на заняттях з української мови (за професійним 
спрямуванням) різноманітні творчі завдання, пов’язані з майбутньою 
професійною діяльністю, студенти на власному досвіді переконуються в 
потребі оволодіння знаннями. 
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Сьогодні вищі навчальні заклади мають значну кількість 
різноманітних форм навчально-виховного процесу, передачі наукової 
інформації та її засвоєння, формування фахівця. До теоретичних форм 
навчальної діяльності належить лекція, що має функцію повідомлення 
нових знань, систематизації та узагальнення накопичених, формування на 
їхній основі переконань, світогляду, розвитку пізнавальних і професійних 
зацікавлень [1, с. 200]. 

До практичних форм організації навчального процесу у ВНЗ 
відносять практичні заняття. Методика проведення практичних занять 
спрямовує викладача на те, щоб усі студенти були зайняті напруженою 
творчою роботою, пошуками правильних і точних рішень. Кожен студент 
повинен отримати можливість розкритися, виявити свої здібності. 
Викладач виконує роль консультанта, який спостерігає за роботою 
кожного студента та своєчасно надає педагогічно виправдану допомогу, не 
позбавляючи самостійності та ініціативи студента.  

Розроблення ефективної методики формування професійної 
комунікативної компетентності бакалаврів нефілологічних спеціальностей 
зумовлює розгляд проблеми методів навчання. У дидактиці існують різні 
тлумачення й класифікації методів навчання. І. Лернер, М. Скаткін, 
Ю. Бабанський метод визначають як прийом чи систему педагогічних 
прийомів, О. Біляєв, В. Онищук під методом  розуміють спосіб діяльності 
вчителя і учнів на уроці.  

О. Біляєв, С. Караман, М. Пентилюк [2, с. 8–10] класифікують 
методи за взаємодією учителя й учнів: усний виклад матеріалу, бесіда, 
спостереження і аналіз мовних явищ, робота з підручником, метод вправ.  

В основу класифікації методів навчання українськими лінгво-
дидактами покладено спосіб суб’єкт-суб’єктної взаємодії, згідно з яким 
виділено такі методи навчання: 

• усний виклад викладачем матеріалу (пояснювально-
ілюстративний); 

• бесіда викладача зі студентами (евристичний); 
• спостереження студентів над мовою (проблемний виклад); 
• робота з підручником (репродуктивний); 
• метод вправ (частково пошуковий); 
• дослідницький (формувальний). 
Цікавими і корисними для студентів є дискусії, презентації, мозкові 

атаки, кейс-метод, дидактичні ігрові методи. Використання названих 
методів дозволить навчити студентів виконувати різні ролі: доповідача, 
опонента, сприятиме формуванню вмінь і навичок створювати й 
вирішувати проблемні ситуації, доводити свою думку чи спростовувати 
певне твердження, тобто забезпечить єдність теорії і практики. 

У формуванні професійного мовлення, крім ефективних методів і 
прийомів навчання, велике значення мають засоби, що допомагають 
правильно організувати й провести заняття з української мови (за 
професійним спрямуванням). До таких засобів належать посібники, 
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довідники з культури мови, словники, таблиці та схеми, що допомагають 
краще засвоїти норми літературної вимови, правописні норми, дидактичний 
матеріал, аудіозаписи тощо.  

На нашу думку, дидактичний матеріал повинен мати професійну 
спрямованість, що забезпечує актуалізацію опорних термінологічних 
лексем, опанування певних моделей професійного спілкування. 

Дидактичний матеріал, що використовується на заняттях, 
поєднується з усіма методами навчання, ілюструє теоретичні положення, 
сприяє успішному розвитку мовних умінь і навичок, збагачує 
інтелектуальну й емоційну сфери студентів, формує їх ідейно-політичні й 
моральні переконання. 

З огляду на викладене вище констатуємо: вибір методу, форми й 
засобу навчання не є довільним, оскільки залежить від багатьох об’єктивних 
чинників. Обираючи метод, прийом чи вправу, необхідно чітко з’ясувати 
їх головну мету, конкретні завдання, які розв’язуватимуться на занятті, 
потім уточнити сукупність найбільш ефективних методів, прийомів чи 
засобів для досягнення мети й ураховувати основні причини, що 
зумовлюють їх вибір, зосередити увагу на окремих із них. 
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Jesienią 1956 roku w społeczeństwie polskim coraz powszechniejsza 

stawała się konieczność dokonania głębokich zmian, zarówno w zakresie 
zarządzania gospodarką, jak i w systemie politycznym kraju. Ferment, który 


