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LOGO 
Курси та самоосвіта: 

 Курси підвищення 

кваліфікації: 

- ДОН ДОДА КВНЗ 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», 2017 рік. 

 Самоосвіта: 

- Тренінгове заняття «Розвиток 

критичного мислення» (6 

год.); 

- Онлайн-курс «Критичне 

мислення для освітян»(30 год.) 



LOGO 
А також: 

Перед людиною три шляхи до пізнання: 

Шлях мислення – найбільш благородний, 

Шлях наслідування  - найбільш легкий, 

Шлях особистого досвіду – найважчий 

    Конфуцій 

 



LOGO Мжя пзжфесія – ежя сиежина 

Я спішу на урок, де чекають мене 

Такі щирі й допитливі очі. 

Я незчуюся знов, як урок промине,  

І я з групи піду неохоче. 

Потім знову урок,  

Знову зустріч з дітьми… 

Гріють душу мою їхні очі. 

Хоч в ліцеї біжать невблаганно роки,  

Та я іншої долі не хочу. 

 



LOGO Мжє педагжгічне дзедж: 

Захоплююсь творчістю 

Ліни Василівни  

Костенко - Королеви 

української поезії ХХ 

століття 

Вважаю, що “найскладніше - почати діяти, все 

інше залежить тільки від наполегливості”  



LOGO Завдання: 

  

Література й мова вивчаються не для того, щоб через 

багато років людина могла розповісти всі правила, назвати 

біографічні дані кожного письменника, знати тему та ідею 

твору. 

 

  

Ставлю перед собою завдання – навчити 

здобувача освіти думати, розуміти мовні 

правила, користуватися ними, вільно володіти 

усним та писемним мовленням. 



LOGO Актуальні питання: 

1 

Як розвивати критичне мислення у сучасного 

здобувача освіти? 
2 

Як сформувати  грамотну особистість? 3 

    Як зробити кожен урок словесності цікавим? 4 

Як досягти плідної співпраці викладача та 

здобувача освіти? 5 

     Які шляхи  впровадження технології критичного  

мислення? 



LOGO Вирішила спрофувати: 

Української  

мови 

Технологія критичного 

мислення      на уроках 

Української  

літератури 



LOGO Впзжваджйю: 

Text 



LOGO Пзацюю, впзжваджйючи: 

З метою 

Розвитку в учнів умінь 

систематизувати й 

структурувати здобуту 

інформацію, 

виокремлювати в ній 

головне й другорядне, 

давати власні оцінки й 

здійснювати доречні 

коментарі 
Приклад. Л.Українка «Лісова пісня» 



LOGO Пзацюю, впзжваджйючи: 

Рекомендації щодо складання:  
 

1. Підбирати текст, що містить 

знайомий учням лексичний матеріал і 

прості синтаксичні структури.  

2. Не перевищувати 13-15 слів. 

3. Основою клоуз-тесту є діалог, то 

кількість учнів, які беруть участь в 

діалозі не повинна перевищувати двох 

осіб. 

4. Застосовувати з метою закріплення, 

перевірки. контролю знань учнів.  

 

(Тест доповнення або тест відновлення) 

Приклади: 
Українська література 
1. .Василь Стефаник – 

неперевершений майстер.... 

2. За словами Фельса ....  дуже схожа 

на Олену (О.Кобилянська.  «Людина»). 

3. Проблема емансипації жінки вперше 

розкрита у творі ... О.Кобилянської. 

 

Українська мова 
1.Спілкування – обмін інформацією 

задля…. 

2.Мовний етикет – це сукупність….., 

які регулюють….. 



LOGO 

 

         Міністратегія для навчання учнів 

співставленню, порівнянню, 

знаходження спільних рис, явищ, ознак 

в образах літературних героїв, 

творчості письменників, історичних 

діячів, мовних явищ і т. п. 

        На зразку в центрі записані спільні 

ознаки протоколу, а ліворуч,  праворуч, 

внизу — відмінні ознаки. 

Використовується під час перевірки 

Д/З, усвідомлення змісту, закріплення.  

Може бути ефективною на уроках 

перевірки й контролю знань.  

Найчастіше застосовується для 

порівняння образів літературних 

героїв, мовних явищ. 

СЛУХАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Попередньо  

підготовлена доповідь 

2. Наявність фактів,  

моніторингових  

досліджень 

Перелік ухвалених рішень 

    1.Реквізити 

        основної  

        частини. 

2.Тема.   

3.Послідовність   

4.Письмовий     

супровід 

ВИСТУПИЛИ: 

1… 

2… 

Пзацюю, 

впзжваджйючи: 



LOGO Джизиейюсь: 



LOGO  Спждівання иа жчідйвання:  

 Підвищення мотивації 

учнів до роботи на уроці 

 Продуктивність 

самостійної роботи учнів 

у здобутті знань 

 Залучення творчого 

потенціалу кожного учня 

 Налагодження атмосфери 

співпраці 

 Глибоке засвоєння 

матеріалу 

 Збільшення обсягу знань 

учнів та упевнена їх 

реалізація 



LOGO Виснжвжд: 


