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Прийоми розвитку загальної культури студентів 
технічного вищого навчального закладу.

Навчально-виховний процес у технічному вузі є бінарною системою, в структурі якої відображається і навчальна, і виховна діяльність педагога та студента. Формування сучасного спеціаліста неможливо без створення умов, за яких буде розвиватися не тільки професійна, але й духовно-культурна складова його особистості. Сьогодні набуває важливості процес формування спеціаліста-гуманітарія, який би поєднував у собі високу культуру та глибокі професійні знання. Ми вважаємо, що застосування компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу може стати необхідною умовою для  формування загальної культури студента технічного профілю. 
Користуючись терміном «компетенція» для визначення сформованих особистістю персональних якостей, ми створили свій перелік компетенцій та розглянули складові загальнокультурної компетенції, а саме: а) володіння рідною мовою; б) володіння іноземною мовою; в) сформованість етичних принципів; г) сформованість естетичного почуття, ґ) рівень обізнаності з культурним надбанням  людства тощо.  Для визначення рівня сформованості навичок володіння рідною мовою ми вивчали тезаурус студентів шляхом  спостережень, анкетування, аналізу письмових робіт студентів та їх усних відповідей під час занять з дисциплін гуманітарного циклу. Для визначення рівня володіння іноземною мовою (мовами) ми проводити анкетування, аналізували аудитору та самостійну роботу студентів по вивченню іноземної мови, їх письмові роботи та результати екзаменаційної сесії. Для визначення рівня сформованості естетичного почуття ми проводити спостереження за поведінкою студентів під час занять та поза-аудиторних заходів,  організовували відвідування культурних заходів та закладів культури, проводили бесіди, опитування  та анкетування. Для визначення рівня сформованості етичних норм ми проводили анкетування та спостереження за студентами у їх вільний час і під час занять. 
Крім застосування звичайних методів дослідження, ми намагалися організувати навчальну роботу таким чином, щоб вона якнайкраще сприяла формуванню загальної культури студентів, що привело до використання на заняттях прийомів, які, на наш погляд, сприяють розвитку мовної та мовленнєвої культури,  комунікативної здатності, розширенню кругозору, підвищують рівень ознайомленості студентів із культурним надбанням людства, розвивають етичні якості та естетичні почуття, які є частиною загальної культури людини. Це такі прийоми, як складання кросвордів, гра «Поле чудес»,  організація рольових ігор, міні-конференцій, діалогів, обговорень, презентацій, конкурсів, дискусій тощо. Наведемо приклад одної з форм такої роботи: 
Хто або що?
Що з наступних  не є морським кораблем: 
а) Діскавері; б) Кон-Тікі; в) Мейфлауер


