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Ухвала 

Міжрегіональної наради-тренінгу викладачів української філології 

 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

«Оптимізація мотиваційних складників та формування ключових 

предметних компетентностей на заняттях  

у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації 

  як чинники вдосконалення підготовки сучасних фахівців» 

. 

                                                                      м. Харків 01-03лютого 2017 р. 

 

Учасники наради – представники філологічної спільноти ВНЗ України 

– голови обласних та регіональних методичних об’єднань, учені 

Національної академії педагогічних наук України, харківських вищих 

навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, провідні викладачі дисциплін 

філологічного циклу, обговоривши актуальні проблеми стану української 

мови в умовах посилення глобалізаційних процесів, визначили стратегічні 

орієнтири розвитку української мови в умовах відродження духовності 

народу, його етнічної самобутності й культури. 

 У виступах учасників наради були висвітлені важливі актуальні 

питання оптимізації мотиваційної діяльності щодо вивчення української 

мови та окреслені способи формування предметних компетентностей як 

чинників удосконалення підготовки сучасних фахівців у новітніх реаліях. 
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Водночас важливо усвідомити, що в умовах глобалізації та розвитку 

інформаційного суспільства суттєво зростає значення рівня сформованості 

національної свідомості української  молоді. 

Зважаючи на те, що мова, література й культура є своєрідними кодами 

нації, джерелом утвердження її духовності та міцності, учасники наради 

констатують, що іноді викладачі недооцінюють значення мови, літератури та 

інших культурних надбань як націєтворчих факторів, а мова титульної нації 

все ще не стала інструментом згуртування людей, визначення їх ідеалів і 

захисту пріоритетів. 

Учасники наради висловили занепокоєння тим, що засоби масової 

інформації, зокрема деякі канали телебачення, використовують у своєму 

ефірі неунормовану лексику, а на сторінках соціальних мереж обмежена 

кількість україномовних спільнот, що призводить до неможливості 

повноцінно послуговуватися українською мовою у повсякденному житті. 

Окрім цього, представники філологічної спільноти України порушили 

питання впливу особистості викладача як умови та механізму ефективності 

заохочення студентів до успішного навчання та розглянули психологічні 

аспекти формування мотивації навчальної діяльності засобами освітнього 

процесу.  

Проведені психологічні тренінги дозволили дійти висновків, що 

формування ключових предметних компетентностей на заняттях у вищих 

навчальних закладах можливе лише за умови створення оптимальних умов 

для становлення всебічно розвиненої, духовно багатої, національно-мовної 

особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно 

виправдано користуватися виражальними засобами української мови. Варто 

застосовувати інтерактивні технології та групові форми навчальної 

діяльності, що створюють атмосферу співпраці, сприяють творчому розвитку 

особистості та прагненню до самовдосконалення. Навчальну діяльність 

необхідно спрямовувати на використання діалогових форм, що активізують 

комунікативно-мислительну діяльність, критичне мислення, зв’язне 

мовлення, формування творчої індивідуальності студента. 



У результаті обговорень і дискусій учасники наради дійшли висновків: 

1. Створювати у ВНЗ сучасне навчально-методичне забезпечення 

викладання спецдисциплін українською мовою з урахуванням новітніх 

технологій навчання. 

2. Упроваджувати у вищій школі технології навчання, які б стали 

підґрунтям формування мотиваційної сфери компетентного фахівця, 

здатного ефективно виконувати професійні функції та бути комунікабельним 

у швидкозмінних умовах ринку. 

3. Всеукраїнській спілці голів обласних методичних об’єднань 

продовжити роботу над систематичним вивченням та узагальненням кращого 

досвіду викладачів-філологів різних регіонів України й забезпечити його 

поширення серед педагогічної спільноти. 

4. Забезпечувати адміністрацією вищих навчальних закладів належного 

рівня володіння державною мовою науково-педагогічних та педагогічних 

працівників відповідно до законодавчих актів щодо мовної політики (лист 

МОН України № 1/9-542 від 07.10.2016). 

5. Здійснювати обов’язковий контроль з боку адміністрації вищих 

навчальних закладів і громадськості за культурою фахового мовлення 

викладачів у навчальній діяльності та позааудиторній роботі. 

6. Сприяти популяризації української мови у студентському 

та педагогічному середовищі, залучати молодь до участі в різноманітних 

навчально-виховних і культурно-просвітницьких заходах. 

7. Упроваджувати спецкурси із вивчення української мови 

для викладачів навчального закладу, що сприятиме підвищенню культури 

комунікації. 

8. Обговорювати модифікації навчальних планів у загальноосвітніх 

закладах та їх відображення в контексті професійної освіти. 

 

Голова Спілки                                               Т.Антонюк 


