
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5 
Тема 5. Сучасні новітні технології навчання на уроках української мови
 

План
1. Технології розвитку критичного мислення.
2. Технологія особистісно орієнтованого навчання та виховання.
3. Ігрові технології (Нікітін).
4. Технологія проблемного навчання (Дж. Дьюї).
5. Технологія раннього та інтенсивного навчання грамоти (М.Зайцев).
6. Комп'ютерні (інформаційні) технології навчання (А.Єршов).
7.  Технологія  перспективно  випереджувального  навчання  з

використанням опорних схем за коментованого управління (М.Лисенкова).
8. Технологія комунікативного навчання мовної культури (Є.Пассов)
9. Створення ситуації успіху (А. Бєлкін).
  
Базова термінологія: сучасні  технології  навчання,  критичне мислення,

особистісно  орієнтоване  навчання,  грамота,  метод,  прийом,  засіб,  розвиток,
опорні схеми, комп’ютерні технології, комунікація, культура мовлення, ситуації
успіху,  проектна  технологія,  вікові  особливості,  диференціація,
індивідуалізація.

Самостійна робота
1. Опрацювати лекційний матеріал.
2. Підготувати матеріали для відповідей на питання семінару. 

 
Методичні рекомендації:

ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ:
І етап — Підготовка до проектування
На  цьому  етапі  важливо  довести   важливість  і  цікавість  пропонованого  дослідження,

усвідомити проблемність і складність розв’язання питання.
Вид роботи. Визначення теми, мети та завдань проекту. 
Зміст роботи:
1. Обговорення теми.
2. Визначення мети, завдань і актуальності проекту.
3. Визначення типу проекту.
4. Ознайомлення зі змістом проекту (робота в парах).
П етап — Планування
Визначення конкретних дій.
Зміст роботи:
1. Вироблення плану дій:
• визначення джерел інформації;
• вибір способу збирання інформації;
• вибір методів аналізу інформації;
• вибір засобів презентації результатів;
• форма звіту;
• встановлення критеріїв оцінки результату й процесу;



• розподіл завдань між членами проекту.
2. Планування завдань.
III етап — Дослідження
На цьому етапі  кожна група досліджує  свою сферу питання:  опрацьовує  енциклопедії,

словники, довідники, художню літературу, проводить фото- й відеозйомку тощо. 
Зміст роботи:
1. Збирання інформації.
2. Вирішення проміжних завдань.
3. Спостереження за об’єктами.
4. Проведення експериментів.
5. Анкетування.
6. Робота з літературою.
IV етап — Результати
Отримані матеріали  збирають у теку. 
Зміст роботи:
1. Аналіз інформації.
2. Формулювання висновків.
V етап — Оформлення звіту
Це — підсумок. Кожна група у встановленому  порядку звітує за своєю темою.
Зміст роботи:
1. Показ результатів у формі:
• усного звіту;
• звіту з демонстрацією матеріалів;
• письмового звіту.
2. Колективне обговорення.
VI етап — Оцінка результатів процесу
Це — підсумок проведення всього проекту: розгляд отриманого відеоролика, презентації,

портфоліо, стінної газети, висловлення й побажання дітей тощо.
Зміст роботи:
1. Колективне обговорення.
2. Самооцінка результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями.
Кожен етап потребує певного часу і має логічно закінчений зміст. 
Ось ще один зразок послідовності виконання проекту:

Форми  презентації проектів  можуть  бути  різні:  усний  журнал,  конференція,
виставка,  тематичний  збірник,  спецвипуск  газети,  інформаційний  бюлетень,  заочна
подорож тощо.
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