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Мовна особистість -  носій мови,  який  
 добре володіє системою лінгвістичних знань,  
 здійснює мовленнєву діяльність,  
 має навички  активної роботи  зі словом,  
 дбає про мову і сприяє її розвитку.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

   Ціннісна картина світу 
 
 
 Формуючи мовну особистість, словесник впливає  
на формування мовної картини світу свого учня, частиною 
якої є ціннісна картина світу. 
 Ціннісна (аксіологічна) картина світу — комплекс  
найважливіших для нації та особистості оцінних суджень, 
що співвідносяться з правовими, релігійними, моральними 
кодексами, загальноприйнятими судженнями і уявленнями 
певної спільноти. Ціннісна картина світу  є частиною 

не лише мовної, а й концептуальної картин світу, 
складником концептосфери нації.  



  
 
 
 
 
 Сучасна система освіти спрямована на отримання 
знань та їх відтворення.  Основний акцент робиться на 
знаннях.  
 Проте в житті доводиться мати справу не лише зі 
знаннями (формулами, фактами…), а й застосувати знання в 
реальних життєвих ситуаціях, а ще – послуговуватися 
набором цінностей, що формуються впродовж років 
навчання.  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

Цінності – термін, започаткований Арістотелем 

 

Значущість певних реалій дійсності з точки зору  

задоволення матеріальних і духовних потреб,  

інтересів людини: те,  що може цінувати особистість, що є 

для неї значущим  і важливим.  

 Саме цінності наповнюють сенсом  існування 

людини і суспільства, значною мірою вони  духовно  

відтворюють людину. 

 Але цінності – це ще й еталон належного в досягненні  

потреб.                              

                                                     З Енциклопедії освіти, с. 992. 

 Наука про природу духовних, моральних, естетичних та 

інших цінностей, їх зв'язок між собою, із соціальними, культурними 

чинниками та особистістю людини  - аксіолóгія (від грец. αξια — 

цінність). 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Ми пропонуємо вживати поняття  «освіта»,  
«освітній процес» у їх сучасному розумінні, що включає 
навчання, виховання і розвиток. Виховний процес буде 
невід’ємною складовою всього освітнього процесу і 
орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема 
морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, 
повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-
політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, 
повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе 
ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 
відповідальність). 
                                             З Концепції Нової української школи 
 



Виховання не буде винесено в окремі  
«заняття з моралі». Формування характеру можливе 
лише через наскрізний досвід.  
Усе життя Нової школи буде організовано  
за моделлю поваги прав людини, демократії, 
підтримки добрих ідей. 
… Ключовим виховним елементом стане приклад 
учителя, який покликаний захопити здобувача 
освіти. 



Процесуальний компонент  освіти в його  триєдності 
— навчання, розвитку і виховання позначають 
терміном  
ЕДУКАЦІЯ (від лат. еducare - навчання, виховання; 
educandum  - навчений, вихований).  
Об'єднуючи цим терміном  два поняття - 
"навчання" і "виховання", суттєво спрощуємо 
розуміння  нерозривності цих процесів.  
 

Навчання + виховання = едукація 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Мова - це наша національна ознака, в мові - 
наша культура, ступінь нашої свідомості. 
                                                        Іван Огієнко 
 
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм 

відбирає мову.  
                                         Ліна Костенко 

 



                              Заяць Вікторія, студентка  II  курсу 

Всеукраїнська конференція  
Леся Українка у вимірах національної і світової культур. 
Напрам 
Волинь у життєтворчості Лесі Українки.  
Тема  
Народнорозмовна основа художньої мови Лесі Українки в драмі-феєрії 
«Лісова пісня».  



Відзначення 150-річчя від дня народження 
Лесі Українки 



  

 

У рамках Мистецький проєкт «Леся Українка: 150 імен», що відбудеться 
в Національному центрі «Український дім» за сприяння Міністерства 
культури та інформаційної політики України буде офіційно 
представлене 14-томне зібрання творів Лариси Петрівни Косач, яке 
підготували науковці Волині. 



Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 



  

 
 Розвитку мовної особистості сприяє й позаурочна робота, 
спрямована на виховання  національно-патріотичних почуттів у 
студентської  молоді. Велика роль у цьому відводиться гуртковій 
роботі. Напрацювання гурткової роботи систематизовані та видані 
навчально-методичним центром «УКООПОСВІТА» - Збірник 
досвідів роботи колективів закладів вищої освіти споживчої 
кооперації України.  
 
 
 
 
 
 
  



  

 

Національне виховання – це створена упродовж віків самим народом 
система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв та ін., 
покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації 
молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх 
поколінь. Науково обґрунтоване, правильно організоване національне 
виховання відображає історичну ходу народу, перспективи його 
розвитку. 



  Проведення предметних тижнів з мови і літератури, святкування 
Міжнародного дня рідної мови, Дня української  писемності та мови, 
заходів із вшанування творчості   Т. Г. Шевченка, українські вечорниці 
та літературні вечори, мовознавчі турніри, конкурси – усе це 
допомагає  донести до студентів істину:  рідна мова – це основа 
нашого буття, це те, що вирізняє нас у світовому соціумі серед тисяч 
народів, робить особливими, унікальними у своїй самобутності. 



  



      Виховний ідеал: учора і сьогодні 
  

 Збірка віршів Юрія Щербика «Небо Донбасу».                               
Автор – учасник бойових дій. Будучи військовим і тримаючи в руках 
зброю, його не полишала думка про те, що слово й пісня – також 
сильна зброя. У мирному житті автор є виконавцем пісень на свої 
вірші. 

 

 

 

 

  



  

 
                      Ангели -  обереги 



  

 

Кожна культура має свої власні обереги, традиційні образи та тотеми. Одним 
з найпоширеніший предметів-оберегів на території України є лялька-
мотанка.  



  

 



  

 



  

 
 

 
Сьгодні у нас зустріч з волинською поетесою,членом літературної студії               
«Зорі над Стиром» Наталією Бугай.  У її творчому доробку налічується понад 
200 пісень та 10 музичних збірок. А ще пані Наталія, талановита майстриня 
ляльки – мотанки, поділилася красою і неповторністю своїх виробів.  



 

 

 У кожній навчальній ситуації викладач розвиває здобувачів 
освіти не тільки у сфері знань, як передбачено навчальною 
програмою, а й у сфері навичок та цінностей.  

 

 

  

 


