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Анотація 

Йдеться про досвід викладання навчальної дисципліни „Українська мова (за 

професійним спрямуванням)” у Буковинському державному медичному університеті. 

Підкреслено, що практичне заняття має відповідати організаційним, дидактичним, 

психологічним та естетичним вимогам. Кожен педагог, перш ніж упроваджувати щось 

нове (нетрадиційне), обов’язково повинен досконало освоїти традиційне, ту основу, яка 

слугуватиме йому в подальшому професійному зростанні. У статті обґрунтовано 

важливість впровадження нетрадиційних (нестандартних) практичних занять, 

визначено їх основні структурні компоненти.  

 

Annotation 

It’s about the experience of teaching „Ukrainian language (for professional purposes)” in 

Bukovina State Medical University. It is emphasized that practical training must meet 

organizational, educational, psychological and aesthetic requirements. Each teacher before 

you introduce something new (non-traditional), must thoroughly master the traditional, one 

foundation that will serve him further professional growth. In the article the importance of 

introducing non-traditional (non-standard) workshops, they identified the main structural 

components. 
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Вступ 

 

Мова – це феномен, у якому генетично записані історія і культура народу. Саме 

мова забезпечує людині співжиття в суспільстві, зумовлює формування її духовної 

сутності. Вона не тільки засіб спілкування між людьми, а й засіб інтелектуального й 

естетичного освоєння світу, одна з основних прикмет формування нації. 

Мова також є засобом саморозвитку й самовираження особистості. Те, як людина 

говорить, створює образ її душі та інтелекту, вихованості, оскільки інакше як через 

мову практично ці якості не виявляються. Мовлення кожного – це його духовний, 

інтелектуальний портрет. Заговорить людина – і виявить не тільки рівень своєї 

освіченості, а й міру вихованості, гостроту розуму, образність уяви, точність 

спостережень, жвавість натури. Тисячоліттями український народ творив 
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високорозвинену літературну мову. Вона до послуг кожного з нас, її треба свідомо й 

активно вивчати, осягати, оволодівати виражальними засобами. 

Основна мета вивчення мови полягає в тому, щоб навчити кожного члена 

суспільства втілювати будь-яку соціально важливу інформацію у відповідну мовну 

форму. Тому знати мову – це насамперед знати свій фах, опанувати професійну мову, 

фахову термінологію. Вміння грамотно викласти свої думки – одна з найперших вимог 

сьогодення до сучасного спеціаліста, особливо, якщо він прагне бути фахівцем 

високого рівня; це один із компонентів професійної підготовки, адже знання фахової 

мови підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватись у складній 

професійній ситуації та в контактах із представниками своєї професії.  

Будь-яке фахове мовлення, в тому числі й медичне, – це частина 

загальнонаціональної мови. Оскільки в Україні медицина – одна з найпоширеніших 

професій, то функціонування і вивчення фахового мовлення медиків – одна з 

актуальних проблем сучасного мовознавства. 

 

1. Практичне заняття як першооснова навчального процесу 
 

Практичний курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” покликаний 

насамперед формувати мовну особистість спеціаліста, здатну до розв’язання 

різноманітних комунікативних завдань у всіх актуальних сферах спілкування (науково-

навчальній та офіційно-діловій).  

Будь-якому фахівцеві, зокрема лікареві, крім умінь складати і сприймати (читати) 

різноманітні документи (у тому числі професійні), треба:  

1) володіти культурою конструктивного діалогу та полілогу;  

2) вміти сприймати, відтворювати готові та створювати наукові фахові тексти;  

3) володіти прийомами підготовки і виголошення публічного виступу;  

4) вміти застосовувати фахову українську термінологію у різноманітних 

комунікативних процесах; 

5) вміти користуватися словниками.  

Тому перед майбутніми медиками постає невідкладне завдання: вчитися 

української мови, засвоювати основні поняття культури мови та культури мовлення, 

опанувати мову на рівні фахового спілкування для розширення лексичного й 

термінологічного запасу з метою подальшого використання у навчанні та практичній 

діяльності. 

Викладач вищого навчального закладу зобов’язаний на високому рівні провести 

практичне заняття, зокрема, йдеться про „вміле поєднання традиційних і сучасних 

форм і методів, прийомів навчання і вивчення мови, наближення цього процесу до 

животрепетних проблем сьогодення” [2, с.41]. 

З-поміж організаційних форм навчального процесу його першоосновою було і 

залишається заняття, яке у вітчизняній освіті потребує значного переосмислення своїх 

функцій, форми і мети. Так, викладач не повинен домінувати на занятті, керувати 

студентами як об’єктами начального процесу, а зобов’язаний вести з ними активний 

діалог, стимулюючи їх будувати самостійні висловлювання, застосовувати різноманітні 

способи виконання завдань; оцінювати роботу студента не лише за кінцевим 

результатом, а й за процесом його досягнення, враховуючи ініціативу, самостійність, 

оригінальність тощо. Метою кожного заняття має бути його пошук, відкриття й 

активне засвоєння матеріалу, розвиток інтелектуального мислення – те, що слугує 

базою для своєрідної навчально-творчої лабораторії. Проте хоч би як змінювалася 

структура заняття, воно й надалі є тим ядром, навколо якого обертаються всі інші 

форми навчального процесу. 
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2. Інноваційні заняття: види, форми, мета 
 

Поряд із перевіреним на практиці методичним арсеналом ми пропонуємо 

використовувати нові форми занять, методи і прийоми, що стимулюють до пошуку 

анології, формують критичність мислення. 

Нетрадиційне, або нестандартне заняття, що з’явилося у вітчизняній 

лінгводидактиці в ІІ пол. 80-х рр. ХХ ст., – це, переконані, оригінальна форма навчання, 

яка допомагає уникнути одноманітності, т. зв. шаблонності, а основним 

методологічним принципом є розкриття теми в нестандартності, відповідно 

глибинному, яскравішому контексті. Важливо провести так заняття, щоб зовнішня 

оболонка не затерла внутрішню суть, філософсько-філологічну основу. 

Різні види навчальної діяльності реалізуються на заняттях відповідних типів, що 

дозволяє студентам бути активними у навчанні, допомагає швидко і якісно набути 

практичних навичок, вчить узагальнювати, порівнювати, дискутувати, робити 

висновки, застосовуючи відоме у нестандартних ситуаціях тощо.  

Серед інноваційних занять з української мови за професійним спрямуванням варто 

виділити наступні: 

 Заняття комунікативної спрямованості (заняття-диспут, заняття-роздум, 

заняття-панорама), які передбачають самостійне опрацювання студентами нового 

матеріалу, підготовку доповідей та виступ перед аудиторією, обговорення, критику або 

доповнення опонентів. Такі практичні заняття сприяють розвиткові мовленнєвих умінь 

і навичок. 

 Заняття-дослідження (заняття-спостереження, заняття-пошук, заняття 

наукових досліджень тощо), що зацікавлюють аудиторію, яка прагне розв’язувати 

проблемні завдання, висувати гіпотези, знаходити шляхи їх перевірки. 

 Заняття-тестування. Тестові методи перевірки знань становлять систему 

завдань для оцінювання навчальних досягнень студентів за допомогою кількісних 

норм. На відміну від традиційних методів контролю, орієнтованих в основному на 

перевірку засвоєння конкретних знань, тестовий контроль спрямований на перевірку 

засвоєння ключових елементів навчальної програми. Тестова робота вирізняється 

об’єктивністю, усуває суб’єктивізм, сприяє дотриманню єдності вимог, запобігає 

випадковості в оцінюванні знань і вмінь, дає змогу статистично опрацьовувати 

відповідні результати, скорочує час на перевірку. Тести можуть використовуватись як 

тренувальні вправи. 

 Заняття громадського огляду знань (заняття-консиліум, заняття творчих 

(наукових) звітів тощо) проводять наприкінці вивчення дисципліни. Вони забезпечують 

реалізацію функціонального підходу до вивчення фахової мови, де передбачено 

співвідношення мовної теорії і мовної практики, сприяння розвиткові мовленнєвої 

діяльності, реалізації найсучасніших методів розвитку особистості. 

 Заняття-змагання (заняття-конкурси, заняття-вікторини, заняття-КВК, 

круглі столи й ін.), що є досить ефективним методом стимулювання навчальної 

діяльності студента. Такі заняття, наприклад, можуть бути приурочені пам’ятним 

датам, важливим подіям тощо. 

Якщо викладач творчо підійде до організації роботи, чітко вибудує структуру 

заняття, сприятиме позитивній атмосфері, результатом стане глибоке і швидке 

сприйняття нового матеріалу. Важливим у цій діяльності є:  

1) стимулювання студентів до роздумів, використання різних способів виконання 

завдань; 

2) застосування в процесі роботи дидактичного матеріалу, що дозволяє студентові 

обирати найбільш прийнятні для нього вид і форму навчального матеріалу; 
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3) оцінювання діяльності студента не лише за кінцевим результатом, але й за 

процесом його досягнень; 

4) заохочення намагання студентами знаходити власні способи виконання завдань, 

аналізувати відповіді інших студентів на занятті; 

5) створювати такі педагогічні ситуації спілкування, які дозволили б кожному 

студентові проявити ініціативу та представити себе як творчу особистість. 

 

Висновки 

 

Отже, сучасне заняття – це своєрідна творча канва, де викладач уміло використовує 

всі можливості для комплексного розвитку й виховання особистості студента, 

глибокого засвоєння знань. Будь-яке практичне заняття має відповідати 

організаційним, дидактичним, психологічним та естетичним вимогам. Проте варто 

наголосити й на тому, що кожен педагог, перш ніж упроваджувати щось нове 

(нетрадиційне), обов’язково повинен досконало освоїти традиційне, ту основу, яка 

слугуватиме йому в подальшому професійному зростанні. 
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