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Будьмо знайомі

Я вибрала Долю 

собі сама. 

І що зі мною не 

станеться, –

у мене жодних 

претензій нема 

до Долі – моєї 

обраниці.

Ліна Костенко 
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Девіз педагогічної діяльності

«Хороший вчитель не дає готових істин, 

а дає дитині подумати».                                                                                       

В.О.Сухомлинський

Моє життєве кредо

Недостатньо лише отримати знання;

треба знайти їм застосування.

Недостатньо тільки бажати; 

треба творити.

Йоган Гете

Моє педагогічне кредо

“Хто хоче щось зробити —

шукає спосіб, хто не хоче —

причину»

Сократ



Філософія душі як 

педагогічне кредо

Якщо ти не можеш бути сосною на вершині гори,

Будь маленьким деревцем в долині, але тільки найкращим деревцем.

Будь кущиком, якщо не можеш бути деревом. 

Будь травою при дорозі і дай відпочинок втомленому мандрівникові,

Якщо не можеш бути кущиком. Якщо ти не можеш бути китом,

Будь найкращим окунем в озері! Всі ми не можемо бути 

капітанами, 

Хтось повинен бути і матросом. 

Для всіх знайдеться робота

на кораблі життя,  

тільки знайди свою справу.

Робота може бути великою і малою.

Ми повинні робити те, що необхідно.

Якщо ти не можеш бути широкою дорогою, будь вузенькою 

стежкою.

Якщо ти не можеш бути сонцем, будь зіркою на небі.



Проблема, над якою я працюю

“Формування 

життєвих компетентностей  

учнів на уроках 

словесності”



Як досягти творчої співпраці вчителя
і учня?

Які педагогічні технології 
доцільно обрати?

Як сформувати  креативну особистість?

Як зробити кожен урок словесності 
цікавим?

Актуальні питання:

Як розвивати творчі здібності учнів?



Мета досвіду:

• розвиток вмінь самостійно аналізувати 

художній текст;

• реалізація проблемно-пошукової роботи 

учнів;

• адаптація дитини до умов сучасного 

життя;   

• розвиток життєвих  компетентностей 

учнів для досягнення успіху ;

• формування креативної особистості.



Провідна ідея та завдання:

Впровадження компетентнісно-

орієнтованого підходу з використанням   

інтерактивних технологій, елементів 

компаративного аналізу, комп'ютерних засобів 

навчання.

Побудувати заняття, спрямовані на 

підтримку і розвиток життєвих  

компетентностей учнів з метою подальшої 

адаптації у соціумі, реалізації як творчих 

особистостей.



Компетентісний підхід 
спрямовує процес навчання 
на формування  і розвиток 

ключових (базових і 
основних) та предметних 
компетенцій особистості

Завдання школи – навчити жити. 
Ми повинні виховувати людину, 
здатну створити своє власне 
життя, здатну до самовизначення. 

Павло Петрович Блонський





Компетентність = мобільність 

знань + гнучкість методу + 

критичність мислення.



Здатність 
результативно 

діяти, ефективно 
розв’язувати 

проблему, 
застосовувати 

знання у 
нестандартній 

ситуації.

Спецільно 
структуровані 
набори знань, 

умінь, 
навичок , що 
їх набувають 

у процесі 
навчання.

Результат освіти, що дозволяє 
особистості комфортно й ефективно 
діяти у навколишньому середовищі, 

успішно розв’язуючи завдання, які перед 
нею постають.

Компетентність



Ключові 

компетент-

ності, яких 

мусить 

набути 

кожен 

випускник



Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю - я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю - я набуваю знань та навичок.

Коли я передаю знання іншим - я стаю майстром.

У кожній людині природою закладений 

певний творчий потенціал .

Виявити  здібності ,

розвинути  

їх якомога  повніше –

таке завдання   

кожного педагога.

Надзвичайно  

важливо   

навчити бачити 

прекрасне ,тонко сприймати  

навколишній світ , правильно  

й образно  висловлювати  думки .

Ключові  

виявлення 

творчої 

особистості



Людина, яка хоче досягти успіху в сучасному світі, повинна мати
певні здібності, зокрема:

Швидко діяти в нестандартних ситуаціях

Вчитися все життя.

Працювати в сучасних інформаційних системах 

Бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним, уміти інтегруватись у динамічне 
суспільство, презентувати себе на ринку праці.

Використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем.

Критично мислити

Генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них 
відповідальність.

Вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій.

Бережливо ставитись до свого здоров’я та здоров’я інших як до 
найвищої цінності.

Бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.



Алгоритм роботи вчителя

• Формую систему знань учнів 

• Стимулюю творчість учнів 

• Використовую ігрові технології

• Пропоную нестандартні завдання

• Організовую дослідницьку і пошукову 
роботу

• Залучаю учнів до участі в конкурсах, 
олімпіадах

• Спонукаю учнів до генерування нових 
ідей та втілення їх у життя



Правильно навчає той, 

хто навчає цікаво.

А. Ейнштейн

Максимум 
основної 
ключової 

інформації

Максимум 
самостійної 
навчально-

пізнавальної 
діяльності учнів

Мотивуюча 
та регулююча 
діяльність 
вчителя



Головні завдання вчителя
• Перенести акценти зі знань і 

вмінь на формування 
компетентностей учня, які б 
відповідали потребам 
суспільства; 

• допомогти школярам в 
оволодінні технологіями 
життєтворчості; 

• створити умови для розвитку 
потенціалу самопізнання, 
самооцінки,самоконтролю, 
інтеграції в соціокультурний 
простір; 

• розвинути в дитині те творче 
зерно, яке в кожному закладене 
природою; 

• сформувати основні види 
компетентностей школярів.
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Соціальна компетентність

Комунікативна 
компетентність

Полікультурна
компетентність

Компетентність
самоосвіти

Компетентність творчої
продуктивної діяльності



Щоб виконати ці завдання, 
необхідно постійно :

• створювати оптимальні умови 
для розвитку творчої 
особистості дитини; 

• сприяти позитивній мотивації 
учнів до пізнавальної 
діяльності; 

• розвивати в учнів потреби в 
самопізнанні, самореалізації, 
самовдосконаленні; 

• створювати атмосферу 
співробітництва при взаємодії 
вчителя та учня;  

• формувати в учнів навички 
отримання, осмислення та 
використання інформації з 
різних джерел;  

• ефективно та творчо 
застосовувати набуті знання та 
досвід на практиці;

• залучати школярів до участі в 
різних літературних конкурсах, 
фестивалях, олімпіадах.

Формуємо 
компетентності

Набуваємо
досвіду

Набуваємо
умінь та навичок

Тренуємо здібності
та задатки

Формуємо систему
знань



Можливості уроку невичерпні та сила його 

чарівна.

Кожен урок — це крок до дозрівання інтелекту 

учня, цеглина в основі чарівного будинку на ім'я 

Розвиток і Знання, без яких неможлива розумна, 

діяльна людина-творець

Практикую типи уроків:

 Урок - формування практичних   

умінь і навичок,

 Урок - гра,

 Урок - захист проектів,

 Урок - подорож,

 Урок - дослідження.

До хорошого уроку вчительготується 

все життя...

В.Сухомлинський

УРОК - СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ



Усні вправи



-“ Спіймай помилку”

-“Хто швидше”

-“Так чи ні”

-“В осінньому лісі”

Гра –цікаво і корисно

-“Конкурс  юних мовознавців”

-“Щасливий випадок

-“Найрозумніший”

-“У світі казки чарівної”

-“Ланцюжок”



Ігрові технології

На уроках з використанням гри

• немає буденності, одноманітності, 
монотонності; 

• створюються умови для всебічного 
розвитку дитини, її здібностей;

• накопичуються позитивні емоції; 

• учні проявляють фантазію;

• активізується увага; 

• підвищують інтерес до вивчення 
предмета; 

• розвиваються таланти дитини.

У дитячому віці гра - це норма і дитина 
повинна завжди гратися, навіть коли робить  
серйозну справу

А.С.Макаренко



Вчіться так, немов ви постійно 
відчуваєте брак своїх знань, і так, 
немов ви постійно боїтеся 
розгубити свої знання.

Конфуцій

Написання творчих робіт –

активна форма навчання



Ніколи шлях до знань не пролягає по 

шовковій траві, всіяній ліліями: завжди 

людині доводиться карабкатися по голих 

скелях.

Рескін Джон

Контроль знань – важлива складова процесу 

навчання



Тренінгові
технології

Інтерактивні
технології

Ігрові
технології

Проектна 
технологія

Особистісно-
орієнтовані 
технології

Інформаційніі
компютерні 
технології

Інноваційні
технології для 
формування

компетентності
продуктивної 

творчої
особистотсті



Проектна технологія

1

•Підтримує прагнення учнів до самовираження, 
самоствердження;

2
•дає можливість відстоювати свої погляди та переконання;

3
•стимулює обмін  думками

4
•спонукає до роздумів;

5

•підтримує розвиток у дітей пізнавальних інтересів та 
здібностей

6
•ровиває творчу особистість учня

Освічена людина — та, яка знає, де знайти інформацію

про те, чого вона не знає. Георг Зіммель.



Проектні технології
Проектна технологія дозволяє 
• не тільки передати сукупність знань;
• навчити здобувати ці знання 

самостійно;
• застосовувати їх для розв'язання 

практичних завдань;
• сприяє формуванню комунікативних 

навичок; 
• навчає дітей користуватися 

дослідницькими прийомами.

На уроках учні виконують такі проекти:  
колажі;  ілюстровані таблиці; сценарії  

свят; рекламні буклети, 
мультимедійні презентації



Активна взаємодія
учителя та учнів.

Активізація навчальних
можливостей учнів.

Парна і групова робота.

Мозковий штурм.

Це певний різновид активного навчання, спеціальна форма 
організації пізнавальної діяльності, мета якої створити 
комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчув би свою 
інтелектуальну спроможність пізнавати нове.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ



Фрагменти використання 

інтерактивних методів на уроках  

літератури



Інтерактивні технології
Інтерактивні методи навчання
• підвищують пізнавальні можливості школярів, 

зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні 
інформації з різних джерел; 

• надають можливості для перенесення отриманих 
знань, навичок та способів діяльності на інші 
предмети та позашкільне життя;

• розвивають організаторські якості.

На всіх етапах уроку використовую інтерактивні 

методики, які поєдную з традиційними: робота в парах, у малих 

групах, 

Використання інтерактивних прийомів:

«Коло ідей», «Акваріум», «Асоціація», 

«Мікрофон», «Навчаючи - навчаюсь», 

«Мозковий штурм», 

«Незакінчені речення», «Ажурна пилка»,;

Різні варіанти дискусійного навчання (дискусія, диспут, дебати);

вправи «Відстрочена увага», «Лови помилку», «Своя опора», «Передай 

крейду», «Свої приклади», «Дружня порада»,«Створи символ»;

Творча діяльність нестандартного спрямування: сенкан, «виступ у суді», 

інтерв'ю з письменником чи героєм, «створення» фільму, вернісаж 

ілюстрацій до твору, вернісаж ідей, рольова гра, літературна гра та ін.



Вважаю, що

Учні вчаться 

працювати у команді;

За короткий час 

опановується багато

нового матеріалу;

ІНТЕРАКТИВНІ

ТЕХНОЛОГІЇ 

МАЮТЬ 

ПЕРЕВАГИ:

Формування 

навички 

толерантного 

спілкування, 

вміння 

аргументувати 

свою 

точку зору, 

знаходити 

альтернативне 

рішення 

проблеми;

У роботі задіяні

всі учні класу;

Формується доброзичливе 

ставлення до опонента;

Створюється 

“ситуація успіху”;

Кожна дитина

має можливість

пропонувати свою думку;



Шляхи використання мультимедійних

технологій на уроках

Створення комп’ютерних

мультимедійних моделей -

одна із форм 

наукової роботи 

гімназистів

мультимедіа-лекція,

бесіда як форма

вивчення нового матеріалу 

Мультимедійний

проект 

як форма домашнього

завдання 

Мультимедійні

презентації

використовуємо

в позакласній 

роботі. 

Використовуємо комп’ютер

для проведення

тестових завдань. 

Однією із форм 

диференціації навчання 

є домашнє завдання

підготувати вікторину, кросворд 

за допомогою комп’ютера. 



Інформаційні технології
Застосування в навчальному 

процесі інформаційних технологій 
сприяє підвищенню ефективності 
навчальних занять, розвиває 
інформаційну та творчу компетентність 
школярів. 

• Учні самостійно створюють 
мультимедійні презентації до уроків і 
позакласних заходів. 

• Проводжу конкурси на кращу 
презентацію до теми.  

• Старшокласники створюють презентації 
для молодших школярів.  

• Використовую на уроках навчальні 
відеосюжети та мультимедійні 
презентації.



Позакласна робота
Традиційно проводжу такі 

позакласні заходи: 
• інтелектуальні ігри, турніри, 

конкурси; 
• виставки-конкурси малюнків, 

плакатів; 
• вікторини для учнів; 
• літературні квести; 
• літературні вечори;

Учитель – це скрипаль дитячих сердець: 
як поведе смичком, таку мелодію й почує…            

В.О.Сухомлинський



Екскурсія до музею Юрія Шрібляка –

основоположника гуцульської різьби на дереві





“Чарівні звуки, рідне слово – моя 

сердечна українська мова”

“Я син народу, що 

вгору йде…”



Екскурсія до музею Івана Франка



Церква Різдва Пресвятої Богородиці 

(с.Криворівня)



Духовна зустріч 

з отцем Іваном Рибаруком



Хата-ґражда Харуків, 

де знімали епізоди фільму «Тіні забутих предків» 

Сергія Параджанова і Юрія Іллєнка



У хаті-гражді



Відтворення давнього обряду 

шиття весільного вінка



Досягнуті результати:

Кожен для себе почерпнув
необхідне

Кількість
оцінок на
уроці

Емоційний стан
дитини

Критерії

Результативність 
використання 
інтерактивних 

технологій

Активність під час
підготовки Активність

під час
відповідей



Результативність

Таким чином, використання інноваційних інтерактивних 

технології, елементів компаративного аналізу і  комп’ютерних 

інформаційних технологій на уроках літератури допомагають 

учителю реалізувати поставлені перед ним задачі:   

- адаптувати учня до умов сучасного життя; 

- формувати  здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо 

мислити;

- застосовувати здобуту інформацію у власному житті;

-формувати ключові компетентності

- Зросла продуктивність праці на уроках. 

- Підвищилась мотивація до навчання учнів.

- Розвивається самостійність, дослідницькі вміння, вміння 

узагальнювати, аналітично мислити.

Учні не бояться висловлювати свою думку, вступати в 
дискусію. Для них властива ініціативність, самостійність суджень у 
прийнятті рішень, вони у спілкуванні вільні та розкуті, а головне -
ростуть справжніми людьми



Мої методичні розробки



Нагороди 



Компетентна
творча

особистість

Високо
освічена

Конкуренто-
спроможна

Використовує
знання як 
життєвий

інструмент

Здатна до
саморозвитку
і самоосвіти

Приймає 
нестандартні 

рішенняГенерує
нові ідеї

Активна

Комунікативна 

Полікультурна 

Володіє
інформаційними 

технологіями



Мрію виховати:

Креативну особистість

Уміє:

Визначати мету і проектувати діяльність;

Будувати взаємини з людьми;

Використовувати знання на практиці.

Має активну 

громадську

і професійну 

позицію

Усвідомлює 

необхідність

підготовки до 

життя і праці

в ХХІ ст.

Працелюбна,

духовнозбагачена

Готовий до 

саморегуляції

самовиховання і 

саморозвитку



 компетентними у своїй галузі;

 відкритими до інформації, що постійно 

змінюється;

 готовими вчитися все життя;

 готовими вчитися на помилках;

 інтелектуально незалежними;

 відповідальними;

 критично мислячими;

 творчими.

Вчіться так, немов ви постійно 

відчуваєте брак своїх знань, і так, 

немов ви постійно боїтеся 

розгубити свої знання.
Конфуцій

ЯКИМИ Я ХОЧУ БАЧИТИ СВОЇХ 

УЧНІВ У МАЙБУТНЬОМУ



«Ми судимо про себе по відчуттю своїх 

здібностей  що-небудь  зробити, в той 

час як інші судять про нас по тому , 

що ми вже зробили»

Г.Лонгфелло

Здається, часу і не гаю,

А не встигаю, не встигаю!

Щодня себе перемагаю,

Від суєти застерігаю,

І знов до стрічки добігаю,

І  знов себе перемагаю,

І не встигати не встигаю,

І ні хвилиночки ж не гаю!

Ліна Костенко



Рецепт молодості

Систематично вживайте: 

1. Бальзам мудрості;

2. Коктейль творчості;

3. Каву бадьорості; 

4. Відвар пунктуальності;

5. Настій терпимості;

6. Екстракт людяності. 

Приймайте зранку та ввечері 

і будете вічно молодими!


