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матеріали, QR-коди, чати, електронну пошту, інтерактивні сервіси, мобільні дода-
тки, тощо. 

Профорієнтаційний ефект залежить від своєчасності профорієнтаційної робо-
ти, її цілеспрямованості і оптимальності форм і методів, перелік яких широкий і 
різноманітний. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що профорієнтаційна робота є одним з ва-
жливих напрямів діяльності майстра виробничого навчання в ЗП(ПТ)О. Адже 
належно організована профорієнтаційна робота сприяє максимальному набли-
женню професійних інтересів потенційних абітурієнтів ЗП(ПТ)О до наявного спек-
тру робітничих професій, закладає передумови для успішної подальшої адаптації 
здобувача освіти у ЗП(ПТ)О; слугує орієнтиром у перспективах і пріоритетах по-
будови успішної професійної діяльності. 
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Раїса ДРУЖЕНЕНКО 

(Київ, Україна) 
 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДЕМОНСТРАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ 

 
Анотація. Among theteaching methods in classical didactics, demonstration is 

clearly presented. Demonstration is traditionally consideredas a method that provides the 
implementation of the principle of clarity (visualization), in which the study of the material, 
the achievement of educational goals are based on the involvement of visual aids.The 
practice of distance learning proves the rationality of demonstrating the products of 
Internet discourse, including audio and videomaterials at the links. The specificity of 
learning the Ukrainian language by demonstrating the products of Internet discourse is in 
order to form an educated speaker, active and knowledgeable communicator. 

Сучасна класифікаційна сітка методів навчання (у тому числі й навчання мови) є 
досить розгалуженою. Ознаками класифікації методів навчання в науковому дискур-
сі названо джерела знань, характер і рівень пізнавальної діяльності, спосіб взаємо-
дії вчителя і учнів, ступінь інноваційності тощо. З-поміж методів у дидактиці яскраво 
представлено демонстрацію, що набула особливого поширення в умовах змішаного 
та дистанційного навчання. Ми підтримуємо наукову думку про раціональність і 
оптимальність використання цього методу під час вивчення української мови. 

Демонструвати – означає виставляти що-небудь з метою привернути чиюсь 
увагу; свідчити про що-небудь, показувати щось; наочно підтверджувати; нарочи-
то підкреслювати. Демонстрація – це публічний показ чого-небудь [3]. 
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У галузі дидактики демонстрацію традиційно розглядають як метод, що забез-
печує реалізацію принципу наочності (унаочнення), за якого вивчення матеріалу, 
досягнення освітньої мети відбувається на основі залучення наочних засобів.  

Підтримуємо думку науковців про належність демонстрації до наочних методів 
навчання. Особливість методу демонстрації полягає в показі об’єктів у русі, у 
динаміці. Цьому сприяє демонстрація відеороликів, фрагментів кінофільмів, сай-
тів, форумів, блогів, чатів тощо). Як показує практичний досвід, демонстраційний 
метод набуває ефективної реалізації в інтеграції із таким різновидом наочних 
методів, як ілюстративний. Останній полягає в показі нерухомих засобів наочності 
(таблиць, графіків, схем, плакатів, фотокарток, малюнків, картин тощо). Обидва 
методи – демонстраційний та ілюстративний – тісно пов’язані між собою, можуть 
бути продуктивно використані під час вивчення української мови. 

Практика дистанційного навчання доводить раціональність демонстрації про-
дуктів інтернетного дискурсу, зокрема аудіо- та відеоматеріалу за покликаннями: 
інтерв’ю або промов відомих особистостей (учителів, економістів, лікарів, держав-
них службовців, науковців, артистів), фрагментів кінофільмів, телепередач, муль-
тфільмів, рекламних відеороликів, музичних відеокліпів тощо. 

Демонстрація аудіо-, відеоматеріалів інтернет-дискурсу є привабливою, оскі-
льки виконує деякі освітні функції, зокрема: розширює межі навчального й інфор-
мативного простору, уносить елементи нестандартності в освітній процес, полег-
шує засвоєння знань і формування відповідних компетентностей суб’єктів навчан-
ня, розкриває можливості самоосвіти, вироблення індивідуальної траєкторії роз-
витку, підвищує рівень психологічної зацікавленості, емоційний фон, зумовлює 
розвиток пізнавальної мотивації, уможливлює задіяння всіх каналів сприймання 
інформації (візуального, аудіального, аудіовізуального). Усе це позитивно спра-
цьовує на прогнозований результат у кожній конкретній освітній ситуації. 

Специфічність вивчення української мови зумовлює демонстрацію аудіо- та 
відеоматеріалів з метою формування грамотного мовця, активного й обізнаного 
комуніканта.  

Українські мовознавці (Н.Бойчук, Н.Гудзь, М.Карпенко, Н.Шкворченко) розгля-
дають інтернет-дискурс як складову сучасної комунікації. Звідси випливає необ-
хідність урахування в доборі демонстраційного матеріалу тих комунікативних 
функцій, які виконує інтернет-дискурс і його одиниці (аудіо- чи відеоряди), а саме: 
інформативної, директивної, фактичної, презентаційної, естетичної, розважаль-
ної [1]. Є всі підстави для виокремлення однієї з функцій зазначеного методу у 
парадигмі навчання мови – формування предметної компетентності через показ 
живих комунікативних ситуацій, демонстрацію комунікативної грамотності мовців, 
їхнього нормативного чи ненормативного мовлення і т.д.  

Активного впровадження демонстрація аудіо- та відеоматеріалів інтернетного 
дискурсу набула у системі дистанційної освіти. Залежно від поставлених завдань 
суб’єкти навчання спостерігають мовну систему та окремі мовні явища в активно-
му вияві; аналізують чуже усне мовлення з позиції нормативності/анормативності, 
комунікативної доцільності, логічності, точності, багатства, виразності, прагматич-
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ності, етичності, естетичності тощо; збагачують власний досвід спілкування на тлі 
суспільно обумовленої комунікації; закріплюють ціннісні комунікативні ідеали; 
розвивають комунікативну пильність і чуття мови.  

Практика активного залучення методу демонстрації аудіо- та відеоматеріалу 
під час вивчення мови у дистанційному режимі доводить його ефективність. Ідея 
глибокого наукового обґрунтування та апробації указаної проблеми, на наш пог-
ляд, є перспективною. 
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Лариса ЗВЯГІНА, Ірина КУБИШЕНКО 

(Білгород-Дністровський, Україна) 
 

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сучасні умови розвитку та становлення шкільної освіти як якісно нової педаго-
гічної системи пов’язані, зокрема, із входженням у європейський освітній простір, 
що актуалізує процес переосмислення сталої вітчизняної освітянської практики, 
стимулює пошук нових педагогічних підходів до вдосконалення професійної підго-
товки вчителя, здатного до компетентного впровадження новопосталих проблем. 

Сучасному суспільству потрібна компетентна, цілеспрямована, конкуренто-
спроможна особистість, яка може приймати самостійні рішення та працювати у 
команді.  

Серед головних завдань освіти взагалі, і професійно спрямованого навчально-
го закладу, зокрема, є вимога не тільки у формуванні фахівця, який може профе-
сійно виконувати свою власну роботу, а й особистості, здатної працювати в колек-
тиві, раціонально підходити до власного зростання, оцінювати та вирішувати 
ситуації, які виникають у процесі життєдіяльності, тобто бути особистістю, яка має 
«сучасний світогляд та моральну свідомість, гармонійно поєднує професійну 
компетентність і громадську активність, здатна до творчої інноваційної діяльності 
та конструктивної праці в проблемних ситуаціях» [5, 5]. 


