
          Всередині нас криються 

потенційні творчі можливості, й ми 

повинні працювати щосили, щоб 

розкрити цей потенціал. 

Мартін Лютер Кін 

Сучасна парадигма розвитку освіти в Україні повинна мати 

випереджувальний характер і сприяти впровадженню інноваційних тенденцій в 

освітню сферу. Докорінні зміни в освіті потребують інтелектуально розвиненої 

особистості, здатної до самоосвіти, самовдосконалення, що мають ґрунтуватися 

на нових теоретико-методологічних засадах та фундаментальних знаннях. При 

цьому кожен результат конкретної педагогічної дії 

потребує своєчасного аналізу в плані його 

зіставлення з метою цієї дії для визначення її 

творчої чи руйнівної сили і відповідних корективів 

не лише самого процесу педагогічної діяльності, а й 

тієї мети, яка його визначає. 

13 грудня 2019 року відбулосz показове 

заняття з української мови  на тему «Правила вживання апострофа», яке провела 

викладач української мови та літератури Харитюк І. В. зі студентами  113 

навчальної групи. Їх спільним завданням було презентувати зернини досвіду, що 

сприяютимуть оптимізації освітнього 

процесу. 

Оскільки вживання  апострофа тема не 

нова для студентів, то заняття базувалася на 

систематизації та поглибленні знань 

студентів з теми, на удосконаленні 

правописних умінь та навичок, що 

досягалося виконанням ряду поставлених 

завдань. А щоб налаштуватися на плідну працю та створити сприятливий 

мікроклімат у групі, кожен згадав своїх рідних і близьких, колективно 

прослухавши пісню «Родина» у виконанні М. Яремчук. Саме нотки родинного 



тепла та затишку огортали студентів протягом 

усього заняття. Адже настрій певним чином 

залежить від атмосфери в сім´ї. Згадуючи своїх 

батьків, родинні звичаї та традиції, студенти творчо 

оволодівали новими знаннями. 

Особливо цікавим для першокурсників виявився  

сторітеллінг «В очікуванні свята», 

запропонований викладачем. Студенти поринули в 

новорічну казку, порівнюючи святкові клопоти 

сімей із різними поглядами та цінностями на 

життя. А ключовими в цій розповіді були слова з 

орфограмою вживання апострофа. Кожен для себе 

обрав ту сім'ю, яка йому близька по духу і 

вподобаннях. А також сформулював на основі 

ключових слів правила вживання апострофа. 

       Сьогодні важко уявити людину без якогось цифрового девайсу. Зараз 

змалечку швидко розбираються, як все працює: планшети, телефони, ноутбуки. 

Усе майже на інтуїтивному рівні. Що старшими стають діти, то більший їхній 

арсенал гаджетів. Тому студенти під час заняття неодноразово зверталися за 

допомогою до своїх смартфонів, а саме до мережі Інтернет. Наприклад, 

дослідили історичні факти про апостроф, порівняли, у яких ще мовах зустрічаємо 

цей знак, окрім рідної мови. 

Реформа НУШ говорить, що сучасний учитель 

повинен досконало володіти українською мовою. 

Отже, навчитися бачити і виправляти помилки – це  

обов'язок кожного майбутнього вчителя, на що й 

було спрямоване одне із завдань заняття. Студенти 

мали змогу відчути себе редакторами, виправляючи чужі помилки зі слайдів.    

Ураховуючи той потік інформації, який щодня отримує кожен студент, 

потрібно постійно тренувати пам'ять. Із цією метою було проведено різні види 

диктантів, зокрема, логічний диктант. Студенти прослухали пари слів у певному 



логічному зв'язку, записали по пам'яті лише 

кожне друге слово, пояснивши орфограми. 

До речі, деякі з них запам´ятали всі слова, 

це дає підстави стверджувати, що 

виконання таких завдань є системою 

роботи викладача та студентів.  

Для кожного вчителя важливо, щоб 

його мовлення було багатим, правильним, змістовним.  Мабуть тому не менш 

цікавою для першокурсників виявилась лінгвістична гра «Я тобі слово – ти мені 

десять», що сприяло закріпленню знань з даної теми та збагаченню власного 

лексичного тезаурису.   

Останнім часом, коли цінність активних 

методів зросла, у педагогічній літературі часто 

зустрічаються рекомендації використовувати 

групову роботу, що й було зроблено на занятті. 

Це дало змогу охопити широке коло завдань 

різного характеру та показати, насамперед, 

безпосередню міжоособистісну комунікацію  та контроль власних дій.  

Одною із ефективних і, головне, об’єктивних форм оцінювання знань, умінь 

і навичок студентів з української мови має бути використання тестових 

технологій. Саме така форма проведення поточного 

і тематичного контролю дає можливість викладачу 

швидко і об’єктивно перевірити знання студентів, 

скоригувати їх шляхом додаткового опрацювання 

прогалин з теми. Тому студентам на занятті було 

запропоновано виконати блок тестів з теми 

«Вживання апострофа», що покликано ще й іншою 

вимогою часу – якісною підготовкою до ЗНО.  

На ті або інші методи, прийоми і завдання у педагогічній практиці існує мода. 

Багато прогресивних викладачів  вводять сьогодні до планів своїх занять 

написання сенканів, особливу любов до цього прийому відчувають словесники.  



На завершення заняття першокурсники  спробували створити синквейни, 

спираючись на власний досвід та знання, а також 

дали відповіді на поставлені запитання, 

задовольнивши таким чином потребу у визнанні 

особистісної значущості кожного.  

Отже, шляхом тісної співпраці викладача та 

студентів, а також за допомогою інноваційних 

засобів та методів навчання вдалося реалізувати 

поставлені цілі та завдання на належному рівні. 


