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наукових положень, поглядів, плюралізму думок. Також докінечно
важливо навчити розбиратися в науковому " хаосі", знаходити
правильну відповідь, істинні шляхи розв’язання завдань.
Отже, самостійна робота студентів в позааудиторний час – це
можливість оволодіння прийомами та методами самостійного пошуку,
обробки, в майбутньому – ефективного застосування інформації з
певної галузі наукових знань.
Громадянський компонент виховання як складова змісту
навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу
Кашина Н.І., спеціаліст вищої категорії, вчитель історії
Сумська загально-освітня школа №23, м. Суми
В сучасних умовах розвитку суспільства основною задачею
учителів історії повинне бути виховання на уроках юного патріота,
формування громадянських і патріотичних почуттів, спрямування
учнів до «рухів і поривів духу». Історія України, її державності – це
не тільки події, а й історичні постаті. На прикладах життя, діяльності і
боротьби за державу видатних гетьманів і найкращих представників
українського народу на уроках вчитель висвітлює національну
гідність нашого народу, його прагнення мати власну державу. Учні
готують повідомлення, реферати і презентації. При засвоєнні
матеріалу вони ставлять питання,
дискутують, сповнюються
почуттям гордості за героїв цієї боротьби, пишаються історичним
минулим та героїчним сьогоденням українського народу.
При здійсненні складного процесу громадянського виховання
використовуються різноманітні такі форми навчальної роботи:
1. Інформаційно-масові заходи, до яких відносять круглі
столи з елементами презентації, диспути та бесіди.
2. Діяльнісно-практичні
форми
навчання:
тематичні
презентації; підборка історичних фактів та фотодокументів та ін.
3. Інтерактивні форми навчання: «Мозковий штурм»,
«Мікрофон займи позицію»; створення на уроках ситуацій, коли учні
уявляють себе історичною особою і прогнозують її дії в тій чи іншій
ситуації; уроки пам’яті; екскурсії до краєзнавчого музею.
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4. Індивідуальні творчі завдання.
У своїй викладацькій діяльності я надаю перевагу активним
формам роботи, які передбачають самостійну або спільну роботу, та
сприяють формуванню національної свідомості, критичного
мислення, ініціативності, творчого підходу до справи. Взагалі,
учитель історії як фахівець-професіонал повинен відчувати
відповідальність за формування в учнів почуття свідомого
громадянина, патріота, людини з думками, спрямованими на розвиток
демократичного суспільства в Україні.
Організація самостійної роботи студентів-філологів з
лінгвістичного краєзнавства
Михно Л.П., магістр
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Лінгвістичне краєзнавство - новий комплексний напрям
міждисциплінарного характеру, зорієнтований на вивчення
мовнокультурної специфіки окремого міні-регіону (діалектного
складу місцевості, топонімії, мови засобів масової інформації, мови
фольклорних пам’яток, ідіостилю письменників, біографічно
пов’язаних з регіоном, життєпису визначних персоналій-гуманітаріїв).
Актуальність дослідження вбачаємо в потребі узагальнити
досвід з організації самостійної роботи з лінгвістичного краєзнавства
як царини науково-навчальної, виховної , пізнавальної та пошукової
діяльності. Мета розвідки - визначити та схарактеризувати основні
різновиди самостійної роботи з лінгвістичного краєзнавства. Основне
завдання - подати види робіт, які доцільно пропонувати студентам
для розширення їхнього наукового світогляду та систематизації знань.
Лінгвокраєзнавча галузь науки тісно співвіднесена з історією,
географією, літературознавством, етнографією, низкою мовознавчих
дисциплін (діалектологією, стилістикою, історією мови та ін.).
Щоб сформувати цілісну, глибокомислячу, національно-свідому
особистість вчителя-філолога, потрібно так продумати зміст
навчальної
дисципліни
"Лінгвістичне
краєзнавство",
щоб
максимально активізувати, глобалізувати інтелектуально-емоційний
потенціал молоді. Особливо варто звернути увагу на блок самостійної
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