РЕЦЕНЗІЇ

5’ 2013

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ:
ЗАПОВНЕННЯ ЛАКУН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУПРУН Л. Загальне мовознавство. Практичнi заняття, самостiйна робота:
навч. посiб. / Л.Супрун. – К.: Знання, 2012.
Творення навчально-методичної
лiтератури – справа нелегка, водночас почесна й вiдповiдальна. Нинi
вона набула особливого значення з
огляду на оновленi завдання освiтньої практики. Якщо теоретичне забезпечення навчання студентiв ВНЗ
можна вважати задовiльним, то методичних розробок з окремих галузей знання бракує. Одну з таких прогалин покликаний заповнити посiбник Л.Супрун «Загальне мовознавство. Практичнi заняття, самостiйна
робота», рекомендований Мiнiстерством освiти i науки України. Прикметно, що рецензентами працi стали авторитетнi науковцi-фiлологи,
якi не з чуток знають про стан навчально-методичного забезпечення
цiєї дисциплiни: досвiдченi доктори
наук, професори Н.Озерова, Н.Шумарова, П.Дудик, кандидат наук, доцент Д.Жмурко. Аналiзована праця
особливо актуальна й важлива у
зв’язку зi змiною освiтнього вектора:
кредитно-модульна система спонукає студентiв до 9рунтовної самостiйної роботи, а викладач набуває обов’язкiв ще й консультанта i
модератора їхньої проблемно-пошукової дiяльностi.
Змiст посiбника цiлком вiдповiдає завданням, що їх визначила
Л.Супрун, а саме: 1) теоретично узагальнити, систематизувати здобутi
студентами знання з окремих лiнгвiстичних дисциплiн; 2) розширити
загальну лiнгвiстичну пiдготовку випускникiв-фiлологiв, поглибити їхнi
теоретичнi знання; 3) ознайомити
слухачiв з основними лiнгвiстичними
напрямами, школами; 4) озброїти
студентiв методикою наукового дослiдження мови; 5) сприяти полiпшенню пiдготовки майбутнiх фiлологiв до самостiйної творчої роботи
у сферi освiти, науки, культури, ЗМІ,
забезпечити їхню методологiчну i
теоретичну пiдготовку.
Посiбник пiдготовлений на високому навчально-методичному i науковому рiвнi. Читачевi запропоновано естетично оформлений, якiсний

iнтелектуальний продукт, iнтегровану розробку, що поєднує теоретичнi
вiдомостi, їхню практичну реалiзацiю
та досконало сплановану систему
контролю знань iз курсу загального
мовознавства. Викладена методика
9рунтується на новiтнiх досягненнях
лiнгвiстики, педагогiки, фiлософiї та
психологiї, пропонує викладачам керуватися принципами особистiсно
зорiєнтованого навчання, комунiкативно-когнiтивної концепцiї викладання, а також наступностi й послiдовностi з урахуванням iндивiдуальних особливостей студентiв (диференцiйний пiдхiд проглядається
повсякчас: вiд укомплектування завдань до критерiїв оцiнювання їх).
Вiдповiдно до вимог часу матерiал у посiбнику подано за модулями, кожен з яких складається з
двох блокiв: теоретичного i практичного. Бiнарне компонування навчального фактажу видається логiчним, вдалим i виправданим з огляду
на унiверсальнiсть видання, яке
успiшно можна використати i на практичних заняттях, i для самоосвiти.
Теоретичний блок надає орiєнтири для самопiдготовки; матерiал органiзовано тезово, але систематизовано, послiдовно й логiчно вмотивовано. До кожної теми наводиться
9рунтовний список основної й додаткової лiтератури, за допомогою якої
студенти зможуть легко знайти
потрiбнi вiдомостi. Автор не пропонує
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готових емпiричних знань, а озброює
аудиторiю методичною основою пошуку iнформацiї, опрацювання її та
систематизацiї, що, поза сумнiвом,
посприяє швидкiй та ефективнiй iнтелектуалiзацiї студентiв стацiонарної i
заочної форм навчання.
Практичний блок мiстить завдання рiзної складностi, якi характеризуються не лише багатограннiстю
видiв, форм, рекомендованих способiв виконання, а й доступнiстю,
чiткiстю у формулюваннi вимог. Композицiйно вiн складається з плану,
списку лiтератури, практичних або
тестових завдань. Варто зазначити,
що це вперше в українськiй лiнгвiстицi i лiнгводидактицi представлено тестовi завдання iз загального
мовознавства. Тести першого та
другого рiвнiв – репродуктивнi й передбачають здебiльшого перевiрку
фактичного матерiалу (наприклад:
Якою мовою написанi першi слов’янськi пам’ятки? Кому належить
перша граматика пракритiв? Де i коли засновано першу в Українi друкарню? тощо). Третiй рiвень складностi передбачає, крiм знання теоретичних вiдомостей, умiння аналiзувати лiнгвiстичнi явища, оцiнювати
їхнi функцiї у мовнiй комунiкацiї, проводити компаративнi паралелi (до
прикладу: Знайти представникiв вiдповiдних лiнгвiстичних шкiл; Закiнчити речення i т.iн.). Питання, дiбранi
для тестiв, добре продуманi й виконують навчальну, виховну i розвивальну функцiї. Такого типу завдання
формують у студентiв здатнiсть характеризувати лiнгвiстичнi явища,
важливi для осягнення певної навчальної теми, розвивають мовне
чуття, творче мислення, виховують
любов та повагу до слова, його
творцiв i дослiдникiв.
Важливо, що рецензований навчальний посiбник дасть студентам
можливiсть самостiйно вивчити дисциплiну, ефективно пiдготуватися до
практичних занять i модульного контролю, а також перевiрити свої знання. Використання його в навчально-
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виховному процесi дає викладачам
змогу розв’язати низку актуальних
для української освiти проблем:
пiдвищити якiсть самостiйної роботи
студентiв, оптимiзувати застосування теоретичних знань та умiнь на
практицi.
Цiнною рисою роботи вважаємо
те, що авторка набула досвiду викладання цiєї дисциплiни у вищiй
школi, пiдсумувала власний об9рунтований i надрукований у рiзних науково-методичних виданнях доробок,
а тому пропонує свою концепцiю викладання дисциплiни i вiдповiдно до
цього подає тематичне планування
навчального матерiалу, норми часу
на його опанування, питання для пiдготовки до екзамену, тематику реферативних робiт i, що не менш важ-

ливо, вимоги до знань i умiнь студентiв та критерiї оцiнювання їх за нацiональною шкалою i європейською.
Однак, визнаючи незаперечнi переваги видання, маємо зауваження:
з композицiйного й методичного погляду нам видається доцiльним доповнити його словником термiнiв i
понять до курсу, що спростило б роботу студентiв, якi вивчають дисциплiну самостiйно. Проте оскiльки
посiбник мiстить 9рунтовний перелiк
рекомендованої лiтератури з найновiших або перевiрених часом,
досвiдом i практикою джерел, то цей
недолiк уповнi компенсовано.
В останнi два десятилiття в
Українi навчально-методичного забезпечення практичних занять з курсу «Загальне мовознавство» браку-

вало, тому, гадаємо, пропоновану
книжку не оминуть увагою викладачi-фiлологи, науковцi, вчителiпрактики i студенти. Ця праця, що
належить до навчальних видань нового поколiння, стане у пригодi всiм,
хто прагне опанувати курс «Загальне
мовознавство», пiдвищити рiвень
теоретичних знань i практичних
умiнь, якiсть педагогiчної майстерностi. Маємо переконання, що рецензований посiбник зробить свiй
внесок у шляхетну справу розвитку
лiнгвiстичної думки, плекання розумної, творчої молодi, яка вже завтра працюватиме на розвиток вiтчизняної фiлологiчної науки.
Володимир ШКЛЯР,
доктор фiлологiчних наук, м. Київ
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Фока М. Синтез мистецтв у поетичнiй творчостi Павла Тичини: монографiя /
М.Фока. – Кiровоград: МПП «Антураж А», 2012.
У монографiї дослiджено взаємодiю слова, музики й живопису в поетичнiй творчостi П.Тичини – одного з найбiльш новацiйних поетiв. Попередньо висвiтлено методологiчнi пiдходи до вивчення цiєї актуальної лiтературознавчої проблеми. Розглянуто творчiсть митцiв-синтезистiв кiнця ХІХ – початку ХХ ст. як контекст, у якому
вiдбувалося становлення синкретичної поетики П.Тичини. Вивчено способи перекодування музичних та пластичних образотворчих засобiв вираження на словесний
рiвень i встановлено особливостi їх функцiонування в образному свiтi П.Тичини.
Для лiтературознавцiв, вчителiв-словесникiв, студентiв-фiлологiв, усiх, кого
цiкавлять проблеми синтезу мистецтв у лiтературi та творчiсть П.Тичини.



Н А Г А Д У Є М О!
Акція «Книжкова лотерея» триває.
З умовами акцiї можна ознайомитися
у № 4 журналу «Дивослово» (с. 64)
або на нашому сайтi www.dyvoslovo.com.ua
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