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Одним із пріоритетних завдань шкільної мовної освіти є 

модифікування загальнопедагогічних технологій в конкретні методичні 
моделі. Технології в навчанні мови – це сукупність послідовних кроків від 
визначення цілей формування мовної особистості, попереднього 
проектування моделі навчально-виховного процесу з мови до реалізації на 
практиці поставлених завдань, з подальшою оцінкою та аналізом 
досягнутих результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів; сучасні 
технології у сфері мовної освіти – навчальні системи, які відповідають 
найновішим досягненням дидактики, лінгвістики, теорії і практики 
навчання мови; вибір технології навчання залежить від мети, особливостей 
предметно-тематичного змісту навчальної діяльності учнів, рівня 
індивідуального розвитку, пізнавально-комунікативного досвіду школярів, 
методичної майстерності вчителя. 

Вибираючи педагогічну стратегію і тактику, важливо враховувати 
такі пріоритетні напрямки технологічного підходу до організації процесу 
навчання мови: особистісно орієнтований; системно-змістовий; 
філологічний; культурологічний; комунікативно-діяльнісний. 

Зміст мовної освіти у школі має відповідати позитивному 
запланованому результату й розкриватися у процесі виконання 
послідовних взаємопов’язаних технологічних дій, спрямованих на 
формування комунікативної компетентності школярів. Лише за таких умов 
навчання буде якісним і продуктивним. У зв’язку з цим технологічний 
підхід до методів організації навчання мови передбачає логічну 
послідовність взаємопов’язаних етапів [1, с. 26]. 

Складові процесу мовної освіти в школі мають забезпечити розвиток 
не тільки зовнішніх показників рівня мовних, мовленнєвих умінь та інших 
навчальних здобутків учнів, а й внутрішніх пізнавальних потреб, 
особистісних утворень, ціннісних орієнтацій шляхом ефективного 
використання доступних методів, перспективних технологій навчання, 
спрямованих на включення учня в активну навчально-пізнавальну 
діяльність з метою досягнення заданого кінцевого результату. 

Методи навчання мови здійснюють дидактичний вплив не поодинці, 
а сукупно; вони тісно взаємопов’язані, часто взаємопроникають один в 
інший, у результаті чого можуть складати цілісне процесуальне 
новоутворення – технологію, спрямовану на формування компетентної 
мовної особистості. У межах конкретної навчальної технології система 
методів набуває якісно нового змісту. Отже, функціональна система 
методів навчання рідної мови – це практична лінгводидактична технологія, 
тобто технологія навчання мови, що ґрунтується на сукупності методів, 
форм, засобів, які в конкретних навчальних умовах дозволяють педагогу, 



ураховуючи індивідуальні потреби учнів, забезпечити, з одного боку, 
суспільні потреби в національно свідомій, духовно багатій, комунікативній 
мовній особистості, а з іншого – актуальний рівень власне предметної 
підготовки школярів [2, с. 23]. 

Враховуючи те, що педагогічна технологія стосується тактики 
досягнення освітніх цілей, а основними в навчально-виховному процесі є 
такі елементи, як мета і спосіб її досягнення, розподілимо види 
загальнопедагогічних технологій, які мають широкі перспективи 
застосування в шкільному курсі української мови: ігрові технології, 
інтерактивних технологій навчання, технологія організації навчальної 
проектної діяльності, ТРВЗ-технології, технології розвитку критичного 
мислення, технології раннього та інтенсивного навчання. 

Впровадження інноваційних педагогічних технологій підвищує 
кваліфікаційний рівень самого вчителя, змушує відходити від стереотипів 
при викладанні дисциплін. 
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