
cTSj, западається в пам"яті мало не на все життя і впливає на їх 

дальш ий розвиток. З книг діти черпають певне світорозуміння, книги 

виробляють у них певні норми поведінки.
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Використання творів Н.К.Крупської на заняттях російської мови 

має велике значення в плані виховання 1 навчання майбутніх вчителі?

Під час вивчення синтаксису сучасної російської мови твори 

Н.К.Крупської можуть надати неоціненну допомогу в формуванні умінь 

! навичок студентів,'в розвитку їх мови.

На таких заняттях здійснюються міжпредметні зв"язки мови та 

історії, мови та педагогіки, мови та методики її викладання, а при 

виконанні завдань, зв"язаних- з перекладом, - мов української та 

російської. Доцільне використання педагогічних творів Н.К.Крупської 

як ілюстративного матеріалу, що дозволить максимально наблизити про 

цгс професійної підготовки майбутнього вчителя до життя, активізує 

розумову діяльність студентів.

Так, при розробці окремих тем синтаксису студентам можуть бу

ти запропоновані такі завдання: підібрати з доповіді Н.К.Крупської 

'Комуністичне виховання дітей і підлітків” конструкції двоскладних 

f односкладних речень з наступним їх аналізом, складання словоспо

лучень з використанням статті Н.К.Крупської "Трудова школа і науко- 

Ва ’ргвчізація праці ".-"вміти враховувати свої сили",, "підсумки 

н а р о б л е н о г о " ; "професійна школа", "ясно ставити мету"; "навчити 

Раціонально*, "доцільний добір матеріалу" та ін .-fx характеристика 

Ja ознаками структури, способу вираження головного слова, відношен-
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ня м!к складозими компонентами, підрядного зв"язку тощо.

Під час вивчення теми "Складнопідрядне речення” доцільно ре-4 

комендувати студентам, використовуючи статтю Н.К.Крупської "Вихо-Л 

вання” , виконати завдання по аналізу таких синтаксичних конструк-і 

цій: "Комуністичне виховання тільки тоді може бути правильно пос-] 

тавлене, коли воно буде науково обгрунтоване", "Щоб правильно вихо

вувати, треба знати, що являє собою дитина, як вона розвивається",J 

"І коли ця громадскість ближче підійде до питань виховної роботи, 

вона вплине і на батьків, примусить їх на багато своїх методів ви-і 

ховання подивитись новими очима'.' г

Слід охарактеризувати структуру названих речень, типи підряді- 

них, спосіб зв"язку підрядної та головної частин, функції п ід р я д *  

частин тощо. Для самостійної роботи можливе складання складноптдрій 

них речень за визначеними моделями.

Перелічені види завдань можуть бути поширені, варійовані та ї  

запропоновані студентам як для аудиторної роботи, так і для'самой! 

тійного виконання, причому можуть бути використані не тільки ті Ч . 

твори Н.К.Крупської, що рекомендовані для обов"язкового ознайомлену 

ня на заняттях з педагогі ки, а й ті, що окремо зацікавлять студентів 

Це може сприяти створенню проблемних ситуацій на заняттях з Р °С* Ч  

ської мови.

Систематичне використання педагогічних творів на заняттях Я  

сучасної російської мови сприяє формуванню професійно-педагогічної 

направленості особистості майбутнього вчителя.
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