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М Х Воровка

СТРУКТУРНА М ОДЕЛЬ ОРГАШ ЗАЦП  
ПРОВЕДЕНИЯ Д 1Л 0В 01  ТРИ

Державна нашональна програма "Освгса Украши XXI стол!ття" 
передбачае необх!дн!сть формування нових педагопчних кадргв, 
шдвшцення профес!онального та загальнокультурного р!вня вчител!в.

Особливого значения в сучасних умовах набувають зд!бност! 
випускншав навчальних заклад!в усвщомлювати великий обсяг ново! 
шформацп. Ця Д1яльшсть стае одшею з особливих у багатьох сучасних 
профес!ях.

Зм!ни, яю в!дбуваються в соц!ально-пол!тичн!й та економ1чшй 
сферах суспшьних в!дносин, значною м1рою розширили можливост! 
кожно! людини для прояву свое! шдивщуальност!, штереЫв та нахил!в. 
Тому' сьогодш бшышсть установ вищо! освяти намагаються самостшно 
знайти шляхи оргашзацн навчально-виховного процесу з урахуванням 
нових наукових досягнень. При цьому перевага надаеться 
шдивщуальному п!дходу до кожного студента.

Одним i3 найперспектившших шлях1в тдвигцення ефективноеп 
навчально-виховного процесу у внщш школ!, якост! фахово! пщготовки 
студенев е застосування дшових irop. Професор Р!чард Д ’юк (США) 
визначае гру як мову майбутнього. Вш розглядае йрове моделювання як 
уюкальний метод, який допомагае гравцям засвоювати та обговорювати 
проблеми, обирати напрямки дш та сприяти досягненню зм!н у 
складному проблемному середовшцг



%

Навчальна дшова гра розглядаеться О.О.Хоменко як 
’змодельована та педагопчно оргашзована навчально-тзнавальна, 
вауково-дослщна, професшно-виробнича д1яльшсть, що забезпечуе 
формування сощального та професшного досвщу особистос::" [4, с.9-10].

Дшова гра - багатогранне педагопчне явище. Вона дозволяе 
■нрйпувати широке коло навчальних задач [2].
-  узагальнювати знания та досвщ;
- пов’язувати xeopito з практикою;
-  знаходити оптимальш шляхи управлшня педагопчним процесом;
-  правильно обирати методи та прийоми виховання i навчання учшв;
- передбачати можлив! результати впливу на колектив, окрему 

особистють.
Для кращого та ефективного використання дшових irop нами було 

розроблено модель оргашзацн та проведения дшових irop (див. схему 1). 
Ця модель включав наступи! етапи:

1. Дагностичний. На цьому erani ми виявляемо загальний pieenb 
щдготовленосп студент:в. Проводимо тестування, анкетування з метою 
з'ясування р)вня подготовки студентов та наближення ix до майбутньо! 
Чрофесшно! д1яльносп, готовносд: груп до експерименту; pieeHb 
шдготовки викладача до експерименту; анал1зуемо змют навчального 
м*тер1алу, проводимо пор^внялышй анал1з методiв навчання.
2  Планування дшово: гри, Викладач визначае мюце гри в навчальному 
■роцесг з яким курсом i групою, при вивчеш яко! теми проводите ту чи 
шпл, дшову гру. Наприклад, дшову гру "АС.Макаренко вчора i 
сьогодш", яку було розроблено Дншропетровським шститутом 
уаосконалення вчител1в [1], якнайкраще проводите т д  час вивчення 
студентами курсу "1стор!я педагопки" теля  ознайомлення з темою 
*Життя, освггня д1яльшсть та педагопчш погляди А.С.Макаренка". 
Тагож проводиться конструювання гри та виб!р метсццв i прийом!в 
«ерування грою. Сутшстю процесу розробки дшово: гри е: визначення 
мети гри, яка формуеться з навчальних задач, визначення сюжету гри; 
створення irpOBoro контексту; складання структурно-функцюнально! 
программ дшово'! гри (передк комплекту irpoBoi документацй; шструкцй 
гравия м, бригадирам, арбп-рам, викладачеву банк знань, вар! анти 
мрйпення ситуацн; протоколи гри).
5 Реал1зашя дшово! гри. На цьому erani викладач готуе студента до 
грн. ставить перед студентами проблему (мету), яку необхщно виршити, 
проводить управлшня грою.

Дп викладача в npoueci гри не можуть бути строго 
регламентованими. Можна вказати тшьки загальш положения, основш 
функцп викладача, глибину розум!ння проблеми, спостереження за 
so  дом гри, виконання й правил, коригування руху команд до поставлено: 
мети, гадтримку емоцшно! та водьово! ор1ентацн студента на вирниення 
проблеми, оцшку навчально-1грових взаемодш учасниюв. Анагнзуючи



.щяльшсть викладача, С.М.Тюншкова зазначила, що "актившсть, 
емоцшнють викладача - це джерело активносп учня" [3],

Студента у свою черту готуються до три, усвщомлюють проблему 
(мету) три, беруть участь у навчально-п ровш д!яльностт

Студента разом з викладачем розиодшяють poni мгж майбутшми 
учасниками три, знайомляться кожен 3i своею роллю, пщбирають 
необхщний матер1ал для учасп в дшовш rpi.

Наприклнщ цього етапу вщбуваеться обговорення та пщведення 
т д с у м й в  три. Як викладач, так i студенти анал1зують свою прову 
Д1яльнють. Таким чином, при завершенш третього етапу ми виявляемо 
стввщ нош ення мети, aacooie та результате три.

Пюля проведения дшових irop за такою  моделлю ми можемо 
зробити висновок.

1. 1гри необхтдно використовувати систематично з поступовим 
ускладненням !х змюту, гобто застосовувати при  вщ бшьш 
простих до бшьш складних.

2. Дшов1 (три можуть використовуватися протягом усього 
навчального процесу, здшснюючи при цьому сво! навчальш, 
виховш та розвивакга функцй.

3. Високо! ефективносп навчальш дшов! irpn досягають за умов, 
коли:

а.цйснюеться модульний пщхщ до планування та оргашзацп 
навчального процесу студент!в (за темами, роздшами предметов та всим 
навчальним курсом),

забезпечуеться приблизив сшввщношення загально! кш ькосп 
практичних та нрових занять;

викладач разом з! студентами проектуе заняття й надае !м широю 
можливост1 для самооргашзацп в хо;п гри, контролю за провим
процесом.

4. Завдання повинш бути посильними для учасниктв гри.
5. Побудова irpoBOi д1яльност! повинна базуватися на досвщ1 

студентов з тематики проведения конкретно! дшово! гри.
При пщготовщ до дшово! гри та гад час Г! проведения на заняттях 

викладач повинен враховувати:
- навчальну та професшну значим1сть гри;
- шдивщуальнють кожного студента при розподш  ролей,
- те, що рол1 повинш бути максимально наближеними до реального

життя;
- матерiал для гри повинен бути оброблений до !! початку,
- необхщшсть створення на занятп творчо! атмосфери;
- особиста сть викладача, його комушкативш якостц умшня

оргашзувати гру, захопити нею ecix учасниьлв визначають 
ефективнють прово! д 1яльностг
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МОДЕЛЮВАННЯ СЕМАНТИЧНО! СТРУКТУРИ 
СЛОВА

3-пом1ж ycix вщомих прийом1в анал!зу лексичного значения 
високим р!внем ефективност! в1дзначасться моделювання семантично! 
структури слова. Новизна й актуальшсть вивчення прийому 
моделювання семантично! структури слова полягае в тому, що його 
методика вщзначаеться недостагньою досл1джешстю. Цей прийом 
дозволяе проводити вивчення лексичного значения з урахуванням 
внутрюистемних (лексика) i м!жсистемних (лексика i семютика, 
лДературна мова i мова художнього твору) зв'язкзв. Докладне вивчення й 
опис семантики слова переносить проблеми лексикологи у площину 
проблем науки семютики, вивчення слова як знака, едносп трьох 
сущностей - денотата, форманта й значения.

У cBoix 1люстрац1ях ми звернулися до художнього тексту. Саме у 
ньому слово вщзначаеться вщкритютю семантично! структури, 
невичерпшстю й м!нлив!стю естетичного зм!сту (скшьки буде читань, 
ст1льки буде i прочитань). Художне значения слова характеризуеться 
особливою складшстю: базусться воно на словниковому (!нвар1антному, 
денотативному) значенн1 i разом з тим "обростае" рядом пщтекстових, 
концептуальних, конотативних значень. Моделювання семантично! 
структури слова щюструе р1вень "прочитання" художнього образу, який 
залежить у багатьох випадках вщ особистост! самого читана, його 
життевого досвщу, свггоглядних opieHTHpie, фшолопчних знань, ум1нь 
налаштуватися на "дзалог" з письменником i вщтвореною епохою.

Методичний прийом моделювання семантично! структури слова 
прямо пов'язаний i3 сучасною методикою штерпретацп тексту, дозволяе 
проводити його з урахуванням суб'ективного й об'ективного, 
ращонального й !нту!тивного, проникнути у психолопю творчосп й 
психолопю читацького сприйняття художнього образу.


