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Формування в учнів предметних і ключових компетентностей

відбувається в єдиній системі використання різноманітних прийомів,

методів, дій, операцій, технологій, де діалогічні, групові та інтерактивні

форми організації освітньої діяльності учнів є пріоритетними.

Методична проблема:
“Формування ключових компетентностей на уроках української мови і 

літератури” 

орфографічні хвилинки;

різні види диктантів;

структурно-логічні схеми;

пізнавальні завдання;

творчі вправи;

випереджувальні завдання;

рольові ігри

Методичний інструментарій:



Учні мають 100%-й рівень навченості, 

якісний показник становить 52,7% (2016 

– 2017 н.р. -54,6% , 2017-2018 н.р. - 43,7%, 

2018-2019 н.р. – 60,4% , І семестр 2019 –

2020н.р.– 52,1%). 

Впроваджую:
❖ інтегративний підхід у формуванні 

ключових компетентностей;

❖ нестандартні форми роботи ( уроки-

подорожі, уроки-дослідження,  уроки-

семінари);

❖ інноваційні форми та методи в освітній 

процес.

Працюю над формуванням

❖ предметних та ключових 

компетентностей;

❖ культури мовлення учнів;

❖ словесно-логічного мислення



Поширення досвіду серед учителів школи, 

громади :

➢участь у семінарі «Формування ключових 

компетентностей на уроках української мови і 

літератури»  для учителів Новопокровської 

об’єднаної громади, що проводився на базі 

школи (2018 р.) 

➢Відкриті уроки.

➢Виступи  на педагогічних радах, засіданнях 

шкільного методичного об’єднання



Участь у фестивалі педагогічних інновацій

освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST

Dnipro – 2020» - методична розробка

«Українська література 1920-1930-х років у

структурно-логічних схемах».



Модель сучасного педагога 

передбачає готовність до 

застосування нових 

освітянських ідей, здатність 

постійно навчатися, бути у 

постійному творчому 

пошуку

Курси підвищення 

кваліфікації в КЗВО “ДАНО” 
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Позакласна 

робота

Шкільний та районний етапи конкурсів 

ім.П.Яцика, ім. Т.Шевченка, Всеукраїнської  

українознавчої гри “Соняшник”

Шкільний та районний етапи Всеукраїнських 

олімпіад  (учениця 11 класу Лисенко Альбіна –

учасниця ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

української мови і літератури (2017 р.)

Предметні тижні, мовознавчі  та 

літературознавчі вікторини та конкурси, 

квести, літературні читання, народознавчі 

свята


