
II блок  –  практический,  состоящий  из  10  вариантов  заданий  по 
теоретическим и практическим вопросам (8 заданий в каждом).

III блок  –  приложение,  представляющее  собой  формуляры-образцы 
документов для заполнения.

Проведённая  апробация  данной  методической  разработки  с 
иностранными  студентами-заочниками  II курса  Одесского  национального 
политехнического  университета  из  Азербайджана  и  Туркменистана 
подтвердила актуальность и практическую ценность курса «Деловой русский 
язык» для иностранных учащихся.

Стаття  присвядчена  розробці  актуального  для  іноземних  студентів  
курсу «Ділова російська мова»

Ключові  слова:  офіційно-діловий  стиль  мовлення,  документ,  ділові  
папери, ділове листування

This article concerns the elaboration of the course «Business Russian» that is  
actual for foreign students.

Key words:  official business style of speech, a document, business papers,  
business correspondence
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ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості національно-патріотичного виховання студентів у вищих  
технічних  навчальних  закладах.  Стаття  присвячена  проблемам  
патріотичного  виховання  молодого  покоління  в  Україні.  Автор  аналізує  
причини,  які  впливають на національно-патріотичне виховання молоді,  та  
визначає  умови  для  ефективного  патріотичного  виховання  студентів  у  
вищих технічних навчальних закладах.

Ключові  слова: національно-патріотичне  виховання,  суб’єкт  освіти,  
об’єкт освіти

У  сучасному  економічно  заангажованому  світі,  коли  до  вищих 
навчальних  закладів  України  приїжджають  вчитися  все  більше  іноземних 
студентів, яких приваблює відносно недороге одержання вищої освіти, якісна 
академічна  школа  і  рівень  отриманих  знань,  і  коли  висококваліфіковані 

341



спеціалісти  науково-технічної  сфери  виїжджають  з  України  працювати  за 
кордон,  важливого  значення  набувають  питання  виховання  в  української 
молоді почуття поваги до інших народів і почуття любові до Батьківщини. 

Низька загальна і патріотична культура вітчизняних студентів зумовлена 
соціальною  розмежованістю  суспільства,  знеціненням  моралі,  частковою 
втратою  духовних  цінностей,  а  також  відсутністю  мотивації  у  деяких 
викладачів виховувати патріотизм у молоді. Останнє трапляється також через 
те,  що  певна  частина  професорсько-викладацького  складу  недостатньо 
володіє методикою патріотичного виховання, і ще через відсутність цього ж 
патріотизму у деяких викладачів, хоча патріотичне ставлення до тої країни, у 
ВНЗ якої вони працюють, має бути обов’язковим.

Характерним, безумовно, є те, що більшість викладачів технічних ВНЗ 
ототожнює  організацію  патріотичного  виховання  студентів  лише  з 
викладанням  навчальних  дисциплін  гуманітарної  специфіки,  таких  як 
культурологія,  історія,  соціологія  та  українська  мова.  На  щастя, 
спостерігається  певне  підвищення  впливу  таких  важливих  чинників 
формування патріотизму, як українська культура і мистецтво. Так, наприклад, 
за  останні  роки  з’явилося  багато  чудових  високолітературних  перекладів 
українською мовою художніх творів, фільмів та мультфільмів (як класичних 
так  і  сучасних),  а  також  власне-українські  твори,  які  також  є  засобом 
формування  моральних  якостей  молоді.  Проте,  патріотичне  виховання 
спрямоване на формування якостей громадянина – патріота Батьківщини, – 
суспільством  покладається  в  основному  на  навчальні  заклади.  І  дійсно, 
патріотичне виховання має бути обов’язковою частиною освітнього процесу в 
навчальних  закладах  різних  рівнів  освіти,  особливо  вищої,  оскільки  саме 
вища освіта формує інтелігентність, обов’язковою рисою якої є патріотизм.

Особливості  процесу  патріотичного  виховання  обумовлюють  його 
психолого-педагогічну структуру, яка передбачає наявність суб’єкта й об’єкта, 
чітко  поставлених  цілей  і  завдань.  Усі  елементи  процесу  патріотичного 
виховання  студентів  у  технічних  ВНЗ  є  взаємозалежними, 
взаємообумовленими  й  являють  собою  цілісний  соціально-педагогічний 
процес.  Найважливішим  компонентом  системи  патріотичного  виховання, 
умовою її ефективного функціонування є суб’єкти цієї діяльності [1]. 

Суб’єктами патріотичного виховання у сфері освіти є насамперед такі 
державні органи як Міністерство освіти, Міністерство культури та підвідомчі 
їм  відомства  і  організації,  а  також  безпосередньо  –  керівники  ВНЗ  та 
професорсько-викладацький  склад.  Ефективність  функціонування  суб’єктів 
залежить насамперед від популярних політичних поглядів, матеріальної бази, 
власної життєвої позиції фахівців. 

Об’єктом патріотичного виховання є молодь, яка навчається у ВНЗ. При 
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характеристиці  об’єкта патріотичного виховання необхідно враховувати дві 
його особливі  риси:  з  одного боку  –  спільне  (середня освіта,  вік  тощо);  з 
іншого  боку  –  відмінне  (соціальний  рівень  сім’ї,  культурні,  етнічні  і 
національні групи і т.ін.). [2]

Для навчального процесу є  характерною наявність  конкретного блоку 
мети  і  завдань,  що  надають  викладачам  можливість  передбачати  кінцевий 
результат  своєї  діяльності.  Метою  патріотичного  виховання  студентів 
технічних  ВНЗ  є  організація  формування  і  розвитку  в  них  соціально 
значущих  якостей  громадянина-патріота,  професіонала  у  своїй  сфері  і 
високоморальної  особистості,  готової  реалізувати  ці  якості  в  інтересах 
суспільства  та  Батьківщини.  Для  досягнення  цієї  мети  постають  завдання, 
виконання яких сприяє зростанню значному підвищенню рівня студентської 
соціальної  активності  та  патріотизму.  Це,  насамперед,  формування 
самосвідомості,  ціннісного ставлення до особистості,  суспільства, держави, 
формування  потреби  у  знаннях  з  історії  та  культури  свого  народу, 
прищеплювання  високих  духовних  і  моральних  цінностей,  виховання 
позитивного  ставлення  до  професійної  праці  на  благо  суспільства  та 
Батьківщини,  і  бажання  постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень, 
формування  активної  соціальної  позиції  та  розвиток  потреби  у  здоровому 
способі життя тощо. [2]

Отже,  під  патріотичним  вихованням  студентів  технічних  ВНЗ 
розуміється систематична та  цілеспрямована діяльність державних установ 
найвищого  рівня,  всього  професорсько-викладацького  складу  технічного 
закладу  освіти  (а  не  лише  представників  гуманітарних  кафедр)  на 
формування  у  студентів  високої  патріотичної  свідомості,  почуття  вірності 
своїй Батьківщині, гордості від належності до своєї нації. 
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Особенности национально-патриотического  воспитания  студентов  в  
высших  технических  учебных  заведениях.  Статья  посвящена  проблемам  
патриотического  воспитания  молодого  поколения  в  Украине.  Автор  
анализирует  причины,  которые  влияют  на  национально-патриотическое  
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воспитание  молодежи,  и  определяет  условия  для  эффективного  
патриотического воспитания студентов в технических вузах. 

Ключевые  слова: национально-патриотическое  воспитание,  субъект 
образования, объект образования

The article covers the problems of patriotic education of young generation in  
Ukraine.  The  author  analyzes  the  reasons  that  influence  the  national-patriotic  
education  of  the  young  and  determines  the  conditions  for  effective  patriotic  
education of students in higher technical educational establishments.

Key  words: national-patriotic  education,  subject  of  education,  object  of  
education
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ВИКЛАДАННІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

        
Комп’ютерні  технології  протягом останніх  років  надійно  увійшли  до 

арсеналу  методів  навчання.  Сьогодні  вже  абсолютно  зрозуміло,  що 
розв’язання  проблеми  поліпшення  якості,  підвищення  активності  й 
забезпечення  індивідуалізації  навчання  можна  досягти  лише  на  підставі 
застосування  комп’ютерної  техніки  в  навчальному  процесі  разом  із 
традиційними  методами  педагогіки.  Інформаційні  можливості  і  швидкодія 
сучасних  ПЕОМ  відкривають  необмежений  простір  для  педагогічної 
творчості  викладачів,  дозволяючи  модернізувати  старі  й  запроваджувати 
новітні технології і форми навчання.

Аналіз  світової  педагогічної  практики  дозволяє  виділити  такі  класи 
педагогічних програмних продуктів:

- комп’ютерні підручники;
- навчальні програми;
- електронні довідники, словники, енциклопедії;
- системи самопідготовки й самоконтролю;
- системи контролю знань і тестування.
Сучасна  вища  освіта  зорієнтована  на  впровадження  інноваційних 

технологій,  ключовою  ланкою  яких  є  тестові  форми  контролю  якості 
навчальних досягнень студента,  що дозволяє  визначити готовність його до 
професійної  діяльності  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної 
характеристики.

Тести – це одна з ефективних форм проведення контролю знань. Така 
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