
Розвиток мовної особистості вчителя-

словесника в умовах реалізації 

концепції Нової української школи 

Дика Наталія Михайлівна, завідувач 
кафедри методики мов і літератури, 
кандидат педагогічних наук, доцент 



 Модернізація 
суспільства 
передбачає: 

  

зростання вимог до якості 

освіти загалом і 

філологічної зокрема, 

відтак зміщення акцентів 

у мовленнєвій підготовці 

сучасних педагогів та 

занурення їх у 

професійний контекст; 

 концептуальні зміни в 
змісті освіти; 

 акцент на розвитку мовної 
особистості, формуванні 

творчої ініціативи, 
активності, мобільності; 

підвищення 
конкурентоспроможності 
майбутніх фахівців, які не 

тільки досконало володіють 
технологією власної професії, 

а й уміло використовують 
мовні ресурси для 

міжособистісної взаємодії у 
будь-яких виробничих 

ситуаціях.  



Пріоритетні напрями кафедри в умовах 

реалізації Нової української школи: 
 навчально-методична робота, що враховує 

оновлення змісту освітніх програм відповідно до 
врахування потреб й запитів слухачів;  

 зміна професійної суб’єкт-суб’єктної позиції 
викладача з метою запровадження ідей «навчання, 
заснованому на дослідженні»;  

 інтеграція ІКТ в освітній процес (використання 
нових можливостей програмного контенту);  

 розширення ресурсів Е-середовища (з метою 
оптимізації освітньої та методичної діяльності 
викладача). 



Майстер-клас 
з новітніх 
методик 

викладання. 

Командні 
методики — 
ігропрактика 

на уроках. 

Soft-skills для 
вчителя: 
робота з 
учнем. 

It-технології у 
викладанні. 

«Lifehack» від 
викладачів 

ІППО. 

НОВІТНІ МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ 



зміна професійної суб’єкт-суб’єктної позиції викладача 
з метою запровадження ідей «навчання, заснованому 
на дослідженні»; 

Учителі є учасниками 

 

на основі 
наукових 

консультацій 
та залучення до 
дослідницьких 

дискусій 

 

на основі 
передового 

педагогічного 
досвіду 

 

на основі 
наукових 

досліджень 
учителів-

методистів, 
педагогічних 

розвідок 
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здійснення методичного супроводу викладачів 
щодо впровадження інноваційних педагогічних 
технологій в освітній процес; 

використання традиційних та інтерактивних 
методів навчання в освітньому процесі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
(перевага ― “круглий стіл”, ситуаційний аналіз, 
дискусія-симпозіум, дискусія-форум, проектна 
дискусія, панельна дискусія,  елементи ігрового 
моделювання); 

розроблення і вдосконалення навчально-
методичних комплексів, спрямованих на 
формування ключових та професійної 
компетентностей. 



інтеграція ІКТ в освітній процес, використання 
нових можливостей програмного контенту; 

Розроблення моделі професійного освітнього середовища кафедри на основі інтертексту 

(основний текст включає гіперпосилання на ін. тексти: наукові та методичні статті, 

конспекти/фрагменти уроків, сценарії заходів, відеоролики, тексти виступів на семінарах,  

а також унаочнення до уроків: схеми, таблиці, ілюстрації, навчальні відеоролики, 

мультимедійні презентації та ін.). 

 
Організація інтерактивної взаємодії між викладачами і 

слухачами курсів ПК у діалоговому режимі на основі 

використання сучасних комунікативних ІТ-технологій 

(форуму, чату). 

 



розширення ресурсів Е-середовища з метою 
оптимізації освітньої та методичної діяльності 
викладача; 

Розроблення та розміщення в інформаційно-освітньому середовищі кафедри інформацію 

про методики організації і проведення (з конкретними прикладами застосування) активних 

форм навчальної роботи: 

 майстер-класів; 

 педагогічних  майстерень; 

 вебінарів; 

 тренінгів; 

 практикумів; 

 круглих столів; 

 мозкових штурмів; 

 коучингів та ін. 

 

 

 

Розроблення інформаційно-консультаційного центру 

кафедри «Методична наука школі». 

Створення віртуальної мультимедіатеки навчальних 

практикумів (майстер-класів) кращих учителів-

словесників ЗНЗ столиці. 

 



сприяння розвитку індивідуальної траєкторії 
дослідницького пошуку педагогічного 
(професорсько-викладацького) складу кафедри; 

розроблення нових навчальних модулів на засадах 
компетентнісного підходу; 

розроблення дистанційних модулів для вчителів-
словесників. 



З пояснювальної записки  

осучасненої програми 

 



Переваги компетентнісного підходу до 

навчально-виховного процесу 

 

 Життєва компетентність ― ОРІЄНТИР для 
розбудови інноваційного 
загальноосвітнього навчального закладу 
(школи життєвої компетентності) та 
організації в ньому навчально-виховного 
процесу. 
 

Головна відмінність компетентнісного підходу, яка 

відрізняє його від інших підходів, це його 

інструментальність. 



Домінанти компетентнісного 

підходу в середній освіті 



Навички ХХІ століття 

 



 

Науково-дослідна робота: 
 

підготовка нових практико-орієнтованих 
колективних наукових продуктів 

(підручників, посібників, монографій, 
проектів тощо); 

розроблення науково-
методичного супроводу 

викладачів, які впроваджують в 
освітній процес навчання, 
засноване на дослідженні; 

розроблення інтегрованих 
програм з метою осучаснення 
змісту навчальних модулів на 

курсах ПК педагогів (очна, 
пролонгована, дистанційна, 

очно-дистанційна форма 
навчання); 



На шляху до електронного підручника: інтерактивні 

мультимедійні уроки та додатки до чинних підручників 

 
 





наукових заходів спільно з 
провідними науково-

дослідними інституціями 
України; 

Проведення 

науково-методологічних 
семінарів і науково-

практичних конференцій, на 
які запрошуються вчителі-

словесники, вчителі-
методисти, аспіранти, 

магістранти, Університету; 



вивчення і систематизація 
наукових, методичних праць 

співробітників інших 
структурних підрозділів ІППО 

та Університету; 

підвищення рівня публікаційної 
активності професорсько-

викладацького складу кафедри 
у наукових виданнях, що 

індексовані міжнародними 
базами даних; 



розвиток наукового потенціалу 
кафедри: підготовка кадрів вищої 

кваліфікації; оптимізації діяльності 
наукових шкіл  кращих вчителів-

словесників, долучення аспірантів, 
магістрантів до розробки та 

впровадження наукових проектів; 

діяльність у напрямі отримання 
наукових грантів, апробація 

наукових ідей викладачів кафедри 
на наукових та інтернет-форумах, у 

друкованих виданнях. 



Дифузія інновацій  
(diffusion of innovation)  

 

Новатори – 2,5 % 

Ранні послідовники – 13,5% 

Рання більшість – 34% 

Пізня більшість – 34% 

Такі, що відстають – 16% 



Компетентнісні завдання на уроках мови  

як необхідна складова сучасного 

навчання 
 

Діяльнісний 
компонент 

Уміння і навички 

Використання знань 
в нестандартних 

ситуаціях 

Досвід 

Особистісний компонент 

Цінності 

Потреби 

Мотиви 

Знаннєвий 
компонент 

Знання 

глибокі 

міцні 

наукові 

систематичні 
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ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. 





СИНТАКСИС 



Щоб перевірити себе, 

натисніть ТУТ! 

В 

А 

Кому таки потрібно поставити. 

Поміркуй! 

Б 

Треба поставити тире. 

Поміркуй! 

Кома не потрібна. Не потрібен жоден 

знак. 

  За граматичними ознаками це речення неповне – з пропущеним присудком  

(або присудком із залежним словом): 

З глибокою повагою [ставиться до Вас] Ваш колишній учень Петренко.  

Як відомо, у таких реченнях на місці пропущеного присудка ставлять тире. 

Ставити кому після слів З глибокою повагою немає підстави. 

 
На електронну адресу вашої вчительки надійшов  
вітальний лист, який мав такий підпис: 
 
 
 
 

Поміркуй: чи треба ставити кому? Можливо, потрібен інший 
знак? 

 
 
 

«З глибокою повагою, випускник 2004 року Сергій Петренко». 



Б 

відповіли знайомим із Молдови  

 
А 

подякували друзям із Білорусії 

 

Помилки немає 

В Помилки немає 

Г Помилки немає 

надіслали відповідь на привітання  

з Угорщини 

зі знайомими з Румунії поспілкувалися  

через скайп 

Вітальних листів учителька одержала чимало.  
Укажи рядок, що містить  лексичну помилку.  



Есе як ефективний вид 

навчальної роботи 
http://mova.ippo.kubg.edu.ua/kreatyvn

yj-slovesnyk 

http://mova.ippo.kubg.edu.ua/kreatyvnyj-slovesnyk
http://mova.ippo.kubg.edu.ua/kreatyvnyj-slovesnyk
http://mova.ippo.kubg.edu.ua/kreatyvnyj-slovesnyk
http://mova.ippo.kubg.edu.ua/kreatyvnyj-slovesnyk


    На нашу думку, ефективним є проведення 
майстер-класів з новітніх методик викладання 
(командні методики — ігропрактика на уроках; 
Soft-skills для вчителя  — (продуктивна 
комунікація): робота з учнем; It-технології у 
викладанні;  «Life hack» (лайф-хак — ефективне 
вирішення проблемних питань) від викладачів 
ІППО), а використання інформаційно-
комунікаційних технологій  сприятиме 
продуктивній організації навчальної роботи, 
надаючи їм змогу самостійно керувати навчальним 
процесом та стимулюватиме професійну 
діяльність. 



 Фахова підготовка сучасного педагога потребує 
освіченої особистості майбутнього вчителя, 
формування професійно значущих знань та умінь, 
здатності до новаторства, творчості, 
самореалізації. 



 Окрім того, набуття майбутніми вчителями-
словесниками  у процесі навчання у вищому 
навчальному закладі теоретичних знань з 
лінгвістичних основ, з методики навчання 
мовознавчих дисциплін, з основ наук відповідної 
спеціальності та спеціалізації, вироблення 
практичних умінь і навичок,  є необхідними для 
реалізації у професійній педагогічній діяльності. 

 



 

 

 

 

 

 

Дякую за увагу! 


