
Життя  насправді є пітьма, якщо немає прагнення.  

Усе прагнення є сліпим, якщо немає знань.  

Усі знання є марними, якщо немає праці. 

Уся праця є безплідною, якщо немає любові. 

Халіль Джебран 

 

Таким був епіграф заняття з української мови за професійним спрямуванням, що 

проводила викладач Беседовська І.В. разом зі студентами 131 групи відділення "Початкова 

освіта" 17 квітня 2018 року. 

 
Форма проведення заняття нестандартна – веб-квест. Веб-квест — це пошукова 

діяльність, спрямована за одним або декількома маршрутами, що ведуть до певних цілей. 

Шлях до мети розбитий на кілька етапів, переходи якими ґрунтуються на сукупності зібраної 

інформації з використанням мережі Інтернету. 

Ролі студенти обирали на етапі підготовки до заняття, коли заповнювали реєстраційну 

форму на сайті "Веб-квест "Українська педагогічна терміносистема" 

https://sites.google.com/site/webkvestpedagogicnitermini/home. Там же ознайомилися із 

завданнями, алгоритмом дій, корисними посиланнями. 

На занятті було зроблено спробу представити результати дослідження основних проблем 

педагогічної терміносистеми як віддзеркалення суспільних тенденцій, що визначають 

сучасний розвиток освіти та науки в Україні, обґрунтовано необхідність створення концепції 

упорядкування та систематизації педагогічної терміносистеми. 

 

Використавши колірний тест Макса Люшера, що заснований на припущенні про те, що 

вибір кольору відображає спрямованість людини на певну діяльність, настрій, 

функціональний стан і найбільш стійкі риси особистості, було визначено рефлексію на 

початок заняття. Несподівано деякі студенти отримали подарунки – чарівні мішечки, у які 

можна було б заховати страх і тривогу, почерпнути упевненість.  

https://sites.google.com/site/webkvestpedagogicnitermini/home


Що студенти очікували від заняття? На інтерактивній дошці сервісу Padlet усе можна 

прочитати: забаганок багато. Це і стало основним мотиватором для створення плану заняття.  

Оскільки маршрут був довгим, студенти напрацювали матеріал для словника 

професійної терміносистеми педагогічної освіти, який презентували на занятті.  Адже ця 

робота відкривала нові можливості для 

формування власної професійної культури, що 

дасть змогу безпосередньо впливати на процес 

системної організації навчального процесу і 

створення найсприятливіших умов щодо 

вивчення професійних характеристик 

педагогічної майстерності, здібностей, умінь та 

навичок; мовленнєвої культури: керувати своїм 

мовленням, комунікативною активністю, 

розуміти шкідливість невмілого застосування 

професійної термінології; інтелектуальної 

культури: удосконалювати навички розумової 

праці, розвивати свій інтелект; духовної 

культури: засвоїти норми моралі, духовності – все те, що відображає соціальну та 

професійну сутність людини. 

Для актуалізації опорних  знань використано 

тегу слів з асоціативного куща до слова "термін" 

та складно  сенкани. 

Студенти мали можливість віртуально 

відвідати круглий стіл «Сучасна система освіти 

України» у міністерстві освіти і науки України на 

круглий за участю міністра освіти Л.Гриневич. 

Результати перегляду сприяли висновку, що 

проблеми педагогічної терміносистеми як 

віддзеркалення суспільних тенденцій, які 

визначають сучасний розвиток освіти та науки в 

Україні. Назріла необхідно створити концепцію 

щодо впорядкування та систематизації 

педагогічної терміносистеми. 

Розглядаючи формування української педагогічної термінології, група істориків за 

допомого сервісу Timeline створили стрічку часу, яка  яскраво ілюструвала зв'язок розвитку 

лексичної системи мови з історією матеріальної і духовної культури українського народу. 

 

 

Група мовознавців, скориставшись можливостями сервісу ХМіnd, створили 

інтелекткартку. Адже будь-який матеріал, як стверджують психологи, краще 

запам'ятовується, якщо його розкласти на полиці. 



 

Сучасна українська педагогічна  термінологія неоднорідна за походженням. такого 

висновку дійшли етимологи, які, скориставшись можливостями програми Фінглінг, 

створили інтерактивну карту, на якій показали географію українських педагогізмів. 

 Студенти, скориставшись словником іншомовних слів (он-лайн), відповідно до номера 

за списком визначити походження основних термінів у Законі України «Про вищу освіту» 

(Стаття 1. Основні терміни та їх визначення), зазначили, що в галузевій терміносистемі 

української педагогічної мови іншомовні запозичення становлять приблизно 40 % від 

однослівних термінів, хоча вони і створені на україномовній основі. Також виділено групу 

інтернаціоналізмів – міжнародних термінів, уживаних не менш ніж у трьох неспоріднених 

мовах. 

 

Група лексикологів дослідили особливості функціонування педагогізмів і результати 

виклали у спільній презентації, а набуті знання застосували при розробці інтерактивних ігор 

у сервісі learningapps. 

Застосовуючи технологію "навчаючи-вчуся", кожній групі було запропоновано  завдання 

відповідно до функціонального призначення педагогізма: 
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митися з частиною презентації і скласти структурну схему відповіді.  



2) Індивідуально на комп'ютері виконати завдання відповідної 

інтерактивної гри «Лексичний двобій «Педагогізми», «Паронімія серед 

педагогічних термінів», «Синонімічна дуель педагогізмів»,  «Антонімія у 

педагогічній термінології». «Омонімія серед педагогічних термінів».  

3) Зробити висновок щодо особливостей вживання даних понять. 

Переглянувши інтерв'ю з в.о. директора 

Яворівської ЗОШ І-ІІ ст., Радзивіл Тетяною 

Вікторівною,  спеціалістом вищої кваліфікаційної 

категорії, старшим учителем, студенти дійшли 

висновку, що майстерне володіння 

термінологічною лексикою свідчить про глибоке 

розуміння професійних понять і явищ, є 

показником культури фахового мовлення, 

запорукою успіху спеціаліста на сучасному ринку 

праці та його конкурентоспроможності. 

Майбутні вчителі мали змогу впродовж заняття 

записувати  ті методи і прийоми навчання, освітні  

сервіси, що будуть використовуватися на занятті, 

розподіляючи їх за категоріями: валіза – буду використовувати при проведенні уроків, 

м’ясорубка – буду використовувати зі змінами, корзина для сміття – це не для мене. 

Наприкінці заняття проаналізували: валіза була наповнена. 

 

Чи все вдалося, показала вправа "Мішень". Вітруальну мішень розділено на 4 сектори,  

залежно від чинників (оцінити діяльність власну роботу, групи, викладача,  зміст заняття). Чим 

ближче до цілі – тим більший бал. Кожен може зробити чотири постріли – у кожен сектор по 

одному. 

 

Підсумком  роботи кожної групи був вислів видатного мовознавця, що разом склало 

рекомендації щодо вживання педагогічних термінів: "Володіти мовою професії – означає 

добре знати закони і принципи національної мови,  вміло слугуватися професійною 

лексикою, термінологією  і активно застосовувати ці знання  у фаховій діяльності". 
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