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У методичній розробці відображено технологію формування
комунікативної компетентності особистості учня. Особлива увага
акцентується на уроках словесності як умови для розвитку мислення,
здібностей учнів. У посібнику враховано досягнення психолого-педагогічної
науки як основи практичної діяльності педагога, який прагне зробити урок
української мови та літератури сучасним, особистісно зорієнтованим і
допоможе колегам забезпечувати природовідповідний комунікативний
розвиток дитини. Тут можна знайти такі особистісно орієнтовані технології,
прийоми, вправи до уроків української мови, які допоможуть активізувати
процес навчання, підготувати школяра не до окремого уроку, а до
самостійного життя, створити умови для розвитку особистості, виявити
творчий потенціал учнів, формувати вміння висловлювати власну думку,
розв’язувати проблеми. Це допоможе дитині знайти своє місце в житті,
визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, розвинути їх, стати
активним членом суспільства, компетентною, конкурентоспроможною,
упевненою у власних силах людиною.
Подані в посібнику технології, їх теоретичний і практичний аспект,
спрямовані на створення в учнів потреби в самопізнанні, саморозвитку та
самореалізації.
Рекомендовано вчителям української мови та літератури для
практичного використання.

Схвалено на засіданні методичної ради Рівненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №27Рівненської міської ради(протокол №1від17.09. 2015року).
Схвалено на засіданні науково-методичної ради КУ «Рівненський міський
методичний кабінет» (протокол №3 від 30.11.2015 року).
Схвалено на засіданні науково- методичної ради Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
(протокол №
від
).
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Формування комунікативної компетентності учнів на уроках
української мови та літератури

5

Опис досвіду
Сучасний етап розвитку національної школи характеризується посиленням
уваги до мовної освіти, потребою формування особистості, національно
свідомої, духовно багатої,
яка володіє вміннями й навичками вільно,
комунікативно доцільно користуватися словом, яка відзначається
мовленнєвою активністю на всіх етапах послугування рідною мовою як
засобом спілкування, пізнання і впливу, високою культурою спілкування в
різних життєвих ситуаціях, тобто забезпечує належний рівень комунікативної
компетенції.
Початок ХХІ ст. – це час визначення стратегічних орієнтирів,
народження нової якості життя. Нинішні суспільно-економічні відносини
змушують людину виявляти активну життєтворчість, мобільність,
самостійність.
Наразі
піднімаються
проблеми
про
постійне
самовдосконалення та розвиток особистості, яка може керувати
швидкозмінюваними процесами в навколишньому середовищі, а не залежати
від них, адже вперше в історії людства покоління ідей і речей змінюються в
часі швидше, ніж покоління людей (за визначенням Е. Тоффлера). Йдеться про
формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично
мислити, творчо вирішувати проблеми, самореалізовуватися – одним словом,
компетентної особистості.
Комунікативна компетентність – це складова життєвої компетентності,
і, за визначенням Д.О. Пузікова, «включає сукупність здатностей, пов’язаних
з ефективним спілкуванням, а саме: володінням рідною мовою, знаннями,
вміннями та навичками, пов’язаними із застосуванням засобів комунікації,
наявністю умінь, пов’язаних із розумінням психологічних особливостей
спілкування, здатністю до реалізації навичок, уникнення та розв’язання
конфліктів, володіння навичками самореалізації»
Актуальність досвіду полягає в необхідності створення системного та
цілеспрямованого підходу до розвитку комунікативної компетентності учнів,
застосування ними мовленнєвого досвіду на практиці, використання мовних
одиниць, адекватних меті спілкування,
володіння мовленнєвими та
комунікативними вміннями й навичками, а також створення вчителем системи
дидактичного супроводу для реалізації означеної проблеми, оскільки
в епоху масового поширення спілкування через електронні носії відбувається,
на жаль, знецінення безпосереднього «живого» спілкування. Отже,
формуванню мовленнєво-комунікативної компетентності особистості слід
приділяти чільну увагу.
Практична значущість проблеми спрямована на реалізацію завдань,
визначених чинною Програмою з української мови, затвердженою
Міністерством освіти і науки України, Державним стандартом базової і повної
загальної середньої освіти (затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1392), а саме: формування мовленнєвої
компетентності школярів, що полягає у розвитку здатності слухати, читати і
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розуміти текст; сприймати й відновлювати інформацію; вести діалог;
переконувати й відстоювати власну точку зору; висловлювати власні
думки й міркування. Формування комунікативно-мовленнєвої
компетенції полягає у засвоєнні понять і навчанні не окремих розумових
операцій у випадковому стихійному порядку, а системі розумових дій,
спрямованих на те, щоб учень, аналізуючи, порівнюючи, синтезуючи,
узагальнюючи, конкретизуючи фактичний матеріал, сам отримав із нього нову
інформацію та був у змозі застосувати мовленнєвий досвід на практиці.
Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної сукупності технологій
навчання української словесності, що сприяють розвитку комунікативних
компетенцій ,творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших
інтелектуальних чинників у сучасних школярів.
Провідна ідея проблеми склалася на підставі вивчення досвіду сучасних
педагогів із використанням інтерактивних технологій. Взявши за основу
створення психологічного комфорту та активну взаємодію, у процесі навчання
керуюся такими принципами:

головним є не предмет, якому я навчаю, а особистість, яку формую;

кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому,
що необхідно для реалізації її планів;
 кожна думка, висловлена учнем, має право на існування;

виховання свідомої особистості з громадянською позицією,
здатноїдо толерантності в спілкуванні, готової до професійного
самовизначення, конкретного вибору місця в житті.
Інноваційна значущість. В умовах модернізації змісту національної
освіти в Україні, пошуку нових освітніх парадигм, орієнтованих на розвиток
всебічно освіченої, творчої особистості, особливого значення набуває
реалізація в педагогічній практиці сучасної школи саме компетентісного
підходу. Таким чином, сучасна мовна та літературна освіта, зорієнтовані на
компетентісну
модель,
збільшує
її
результативний
компонент,
визначає переміщення акцентів з накопичення обсягу мовних чи літературних
знань на цілеспрямований розвиток мовної і літературної компетентності як
інтегрованої якості особистості.
Науково-теоретичну основу питання формування комунікативномовленнєвої компетентності розкрито в працях О. Бєляєва, Л. Скуратівського,
Г. Шелехової, М. Пентилюк, Т. Ладижевської, Г.Михайловської, С.
Омельчука. Д. О. Пузікова, Г.М. Несен, І. В. Родигіної, Л.В.Сохань, О. І.
Пометун, Л. І. Пироженко, А. С. Бєлкіна, В. В. Андрієвської, Г. О. Балла, О. М.
Пєхоти, Т. В. Гришиної, М. Бахтіна, В. Біблера, Є. Ільїна, М. Пентилюк, А.
Нікітіної, С. Карман, С. Пальчевського та інших. В. Сухомлинський розглядав
формування особистості засобами «живого слова». Проте одностайності у
визначенні переліку компетенцій у наукових колах ще немає. Ще не вироблено
цілком і переконливо обґрунтованого переліку компетенцій мовної освіти, як
і визначення змісту кожної з них, немає чіткого розмежування понять
компетенція та компетентність, їхнього конкретного змістового наповнення.
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Суть досвіду. «Учитель – це той же вчений, але у своїй особливій лабораторії,
де він, усебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки
найдосконаліших методів проектування доль і людських душ», - зазначав Б.
Патон. Мета формування комунікативно-мовленнєвої компетенції полягає в
засвоєнні понять і навчанні не окремих розумових операцій у випадковому,
стихійному порядку, а системі розумових дій для вирішення нестереотипних
завдань. Діяльнісно-ціннісного застосування знань не може дати ні вчитель, ні
книга, вони шукаються й знаходяться учнем, поставленим у відповідну
ситуацію. Таким чином на уроці досягається створення комунікативномовленнєвої ситуації, яка є важливою для формування компетентності та
самосвідомості, самовизначення, самодостатності учнів. Із
метою
забезпечення системності у вивченні предмета,
реалізовуючи учасні
діяльнісні та інтегральний підходи до організації та навчальної діяльності,
поєдную традиційний для школи імітаційний метод засвоєння лінгвістичного
курсу з комунікативно-діяльнісним принципом навчання. Адже головне
завдання, що стоїть перед мовником на сучасному етапі, - розвиток в учнів
уміння вільно спілкуватися в різних мовленнєвих ситуаціях. Чільне місце на
уроках відводжу розвитку усного мовлення, особливо діалогічного, як частіше
вживаного, підвищенню рівня культури та стилістичної грамотності.
Працюючи над проблемою підготовки комунікативно спроможного
випускника школи, ставлю перед собою завдання:
 створення акмеологічного простору уроку як основного чинника для
розвитку та самореалізації особистості;
 розвиток розумових здібностей особистості та творчого оволодіння
знаннями, навичками, уміннями;
 формування досвіду творчої діяльності учнів, емоційно-ціннісного
ставлення до світу;
 формування потреби в самопізнанні, самореалізації; самовдосконаленні;
 виховання свідомої особистості з громадянською позицією , здатної до
толерантності в спілкуванні, готової до професійного самовизначення,
конкретного вибору місця в житті.
Комунікативну компетентність тлумачать як орієнтацію в різноманітних
ситуаціях спілкування, здатність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки
розумінню міжособистісних стосунків. Формування її передбачає набуття
учнем умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами
мови для сприймання, відтворення і створення власних висловлень,
установлення
та
підтримування
контакту
зі
співрозмовниками,
аргументованого доведення власних думок і міркувань, участь у дискусіях,
дебатах, виступах, організації само презентації.
Обов’язкові умови особистісної комунікативності: уміння формулювати
запитання й чітко відповідати на них, уважно слухати й активно обговорювати
актуальні проблеми, коментувати висловлювання співрозмовників і давати їм
критичну оцінку, аргументувати власні думки, а також здатність адаптувати
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свої міркування до можливостей сприймання інших учасників спілкування(
додаток 1-5).
На сучасному уроці формування комунікативних компетентностей учнів
основна увага зосереджується на мовленнєвій діяльності школярів, що
виявляється в усній та писемній формах. Основна мета такого уроку –
спираючись на мовні знання, цілеспрямовано збагачувати лексикограматичний склад мовлення учнів, учити їх сприймати й розуміти чуже
мовлення, будувати власні висловлення відповідно до літературних норм і
комунікативних завдань з метою передачі певних повідомлень, обміну
думками, новою інформацією та впливу на співрозмовників.
Реформування мовної освіти, надання їй комунікативного спрямування
викликало до життя уроки, безпосередньо пов’язані з мовленнєвою діяльністю
учнів. Це уроки аудіювання, читання, говоріння (складання діалогів, полілогів,
усні відгуки на повідомлення однокласників). Добираючи вправи з
аудіювання, необхідно дбати, щоб вони були пов’язані з іншими завданнями
уроку. Якщо аудіативне завдання передбачає роботу із цілим текстом, то
наступні етапи уроку можуть будуватися на основі цього тексту.
Важливе місце у формуванні комунікативної компетентності учнів
відводиться розвитку навичок усного діалогічного та монологічного
мовлення.
Робота над діалогом передбачає два етапи: відтворення,
розігрування діалогу із прослуханого чи прочитаного тексту та складання
діалогу за ситуативним малюнком, словесно описаною ситуацією, з опорою на
допоміжний матеріал, а також самостійно, дотримуючись правил етикету,
культури спілкування. Діалогічне спілкування – явище ситуативне, тому
цілком зрозуміти його можна тільки в контексті тієї ситуації, в якій
створюється мовленнєвий акт. Навчальні мовленнєві ситуації ставлять учня в
умови, ідентичні природним, дають змогу активізувати розмовні формули,
відповідну лексику, граматичні структури, не фіксуючи уваги на них,
збуджують уяву учнів, спонукають їх правильно оформляти свою думку.
Змінюючи ті чи інші моменти ситуації, можна керувати висловлюваннями
учнів і спрямовувати їх у потрібному мовленнєвому напрямку. Важливою
особливістю усного діалогічного мовлення є фразеологічність. Переважна
більшість усталених зворотів має оцінне значення – виражає позитивну або
негативну характеристику особи чи предмета під час спілкування.
Фразеологізми, як і слова, служать будівельним матеріалом для реплік, вони
характеризуються образністю, опуклістю, незамкненістю структури. Тож
удало вжитий фразеологічний зворот пожвавлює діалогування, робить його
емоційним.
Необхідним для створення діалогу є мотив, бажання висловити ту чи
іншу думку, що реалізується по-різному залежно від ситуації мовлення
(додаток 6). Діалог можна вважати результативним тоді, коли досягнуто мети
всіх учасників спілкування, ніхто в процесі розмови не був ображений, не
вислуханий, незрозумілим.
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Формування усного монологічного мовлення має здійснюватися шляхом
переказування прочитаного чи прослуханого тексту, побудови власного
висловлення на основі побаченого чи почутого, або пережитого. Монолог
зазвичай адресований не одній людині, а багатьом. Тому автор повинен його
будувати так, щоб він був зрозумілий будь-якому слухачеві. Такі види
мовленнєвої діяльності сприяють розвитку мислення та мовлення, формують
уміння імпровізувати, привчають контролювати зв’язність і правильність
мовлення.
Одним із найважливіших видів комунікативної діяльності школярів є
читання. На уроках мови читання також повинне бути предметом навчальної
діяльності, специфіка якої полягає в зосередженні уваги учнів на правильному
вимовлянні слів відповідно до орфоепічних літературних норм й усвідомленні
їх
лексичного
значення;
на
побудові
власних
письмових
висловлювань(розповідей, описів, роздумів) на близькі й зрозумілі теми; на
створенні висловлювань з безпосередньою комунікативною метою (лист,
оголошення, привітання, запрошення).
Розвиток різних видів комунікативної діяльності має відбуватися у
зв’язку з активним формуванням системи мовленнєвих прийомів.
Ефективність навчальної технології великою мірою залежить від методів, які
входять до її складу, та формами, у яких вони виражаються. Серед них
домінують методи проблемно-пошукового, аналітичного й творчого
характеру. Такі технології покликані розвивати інтерес учнів до способів
вираження змісту висловлення. Пропоную учням ситуативні завдання( дати
відповідь на питання, сформульовані щодо певної ситуації; вибрати із
запропонованих варіантів правильний; розв’язати поставлене завдання;
проаналізувати дії в умовах конкурентної ситуації і накреслити шляхи
розв’язання), що сприяють розвитку вміння співвідносити зміст і форму своїх
висловлювань із мовленнєвою ситуацією. Вони дисциплінують мислення,
формують уміння вибирати найдоцільніший варіант мовного матеріалу,
відповідно до конкретних життєвих обставин.
Крім ситуативних вправ, пропоную завдання на добирання, доповнення,
редагування:
 доповнити речення, завершити висловлену думку;
 виділене слово замінити фразеологізмом;
 відредагувати неправильно побудовані речення;
 створити речення із хаотично розташованих слів;
 вставити найвдаліші порівняння;
 дібрати синоніми до запропонованих слів;
 відредагувати текст, уникаючи тавтології.
На уроках української мови практикую такі навчальні технології, як: «Робота
в парах». Ця технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання
учнів роботі в малих групах. Її можна використовувати для досягнення будьякої дидактичної мети. За умов парної роботи всі діти в класі отримують
рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватися.
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Робота в парах дає учням час подумати, обмінятися ідеями з партнером і лише
потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок
спілкування, вміння висловлюватися, критичного мислення, вміння
переконувати й вести дискусію.
Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть
ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко
виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу.
«Два - чотири - всі разом». Цей вид роботи ефективний для розвитку навичок
спілкування в групі, умінь переконувати та вести дискусію.
«Робота в малих групах». Роботу в групах використовую для вирішення
складних проблем, що потребують колективного розуму. Використовую малі
групи тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, але не
індивідуальної роботи.
«Спільний проект». Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й діалог.
Але завдання, які отримують групи, різного змісту та розкривають проблему з
різних боків.
«Коло ідей». Метою є вирішення гострих суперечливих питань,
створення списку ідей і залучення всіх учнів до обговорення поставленого
питання. Технологію застосовую, коли всі групи мають виконувати одне і те
ж завдання, що складається з кількох позицій, які групи представляють по
черзі.
«Мікрофон». Різновидом загально групового обговорення є технологія
«Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі,
відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.
«Незакінчені речення». Цей прийом часто поєдную з «Мікрофоном», що дає
можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення ідей,
порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає учням змогу долати
стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем,
відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті та переконливо.
«Мозковий штурм». Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та
творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Мета
“мозкового штурму” чи “мозкової атаки” в тому, щоб зібрати якомога більше
ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.
«Навчаючи – учусь». Цей метод використовую при вивченні блоку інформації
або при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість учням взяти
участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу
підвищує інтерес до навчання.
«Вирішення проблем». Мета застосування такої технології – навчити
учнів самостійно розв’язувати проблеми та приймати колективне рішення.
«Дерево рішень». Цей прийом допомагає дітям проаналізувати та краще
зрозуміти механізми прийняття складних рішень.
Із цікавістю учні будують розповідь на задану або довільну тему, пишуть
або складають міні-твори-розповіді на основі прислів’я із використанням
вивчених частин мови, усні твори-описи за картиною, описують
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запропонований предмет у різних стилях. Постійно працюю над виробленням
в учнів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами
мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення
висловлювань українського мовленнєвого етикету. Уроки будую на підставі
рівноправного партнерства та спілкування на творчих засадах із
використанням інтерактивних форм і методів.
Первинним має стати не вивчення мовного матеріалу, а організація словесної
творчості через різні форми та методи проектної діяльності («Ми – поети»,
«Ми – казкарі», «Ми – лінгвісти», «Ми – фольклористи», «Ми – актори»,
(художники, музиканти).
Одним із засобів формування комунікативної компетентності учнів є
ігрові технології. Вони сприяють розвитку мислячої особистості, розвивають
творчі здібності, увагу, ініціативність, дають можливість формувати
мовленнєві вміння, активізувати увагу, зняти напруження, підвищити
продуктивність роботи.
Узагалі шлях до комунікативного розвитку лежить через розуміння
прочитаного чи прослуханого тексту й передбачає активізацію різних видів
мовленнєвої діяльності школярів.
Так, наприклад, учням 6 класу пропоную на основі опрацьованого
тексту скласти для групи суперників тестові завдання з метою перевірки рівня
сприйняття змісту. Обмінятися з іншою групою завданнями та виконати їх, а
пізніше написати переказ тексту. Така технологія (« Говори мало, слухай
багато, а думай ще більше») дає змогу розвивати в учнів уміння й навички
рецептивної мовленнєвої діяльності, зокрема аудіювання, у зв’язку з
продуктивною(говоріння, письмо).
Семикласникам цікавою є технологія «Кінець - ділу вінець», мета якої
поділитися враженнями про прочитаний фрагмент тексту, визначити, які
способи та засоби використано в ньому з метою передачі авторського задуму,
придумати продовження та закінчення розповіді.
Учням 8 класу пропоную технологію «Об’єднайтеся в пари» з метою
розвитку такої мовленнєвої діяльності, як читання та говоріння, оскільки
поєднує в собі лінгвостилістичний аналіз і символічне бачення тексту.
Цікавою є технологія «ПР-акція», яка передбачає індивідуально-групову
роботу учнів, спрямовану на вироблення вмінь формувати громадську
думку(про школу). Складові методи технології – «мозковий штурм»,
«виконання мовленнєвого завдання», «самостійна робота з комп’ютером”.
Формування комунікативної компетентності
в процесі вивчення
української мови вимагає урізноманітнення форм організації навчальної
діяльності. При цьому перевага надається формам, які створюють таку
мовленнєву ситуацію, коли надається можливість висловитися, проявити себе
в комунікативному процесі. Ефективним із таких позицій є інтерактивне
навчання, організація якого передбачає моделювання життєвих ситуацій,
використання рольових ігор, які сприяють формуванню навичок і вмінь,
виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва та взаємодії.
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Результатом систематичної ефективної роботи на уроках української
літератури має стати сформованість комунікативних компетенцій, які
полягають у набутті здатності активно слухати, сприймати й розуміти
співрозмовника, діяти злагоджено в спілкуванні, виявляти підтримку у
взаємодії; у володінні мовними засобами, достатнім словниковим запасом,
емоційною інтонацією, що відповідає комунікативній ситуації; у здатності
створювати власне висловлення, передавати інформацію, формулювати й
аргументовано відстоювати свою точку зору, спростовувати помилкові
докази, тактовно висловлювати незгоду з позицією інших, прагнути до
самореалізації та само презентації.
На уроках української літератури значну увагу приділяю роботі в групах, що
є не самоціллю чи формальністю. Групова технологія допомагає акцентувати
увагу на комунікативно - компетентісному спрямуванні роботи, на її
унікальних можливостях трансформування знань, умінь і навичок школярів у
важливі життєві компетентності: соціальні, полікультурні, комунікативні,
інформаційні, діяльнісно-творчі, саморозвитку та самоосвіти.
Найчастіше вдаюся до роботи з рольовими групами, що, як правило,
виконують випереджувальні домашні завдання. Найдієвіші з них - групи
«істориків»,
«біографів»,
«літературних
критиків»,
«краєзнавців»,
«філософів» та інші. Саме таке спрямування спонукає школярів до пошуку
інформації, формує інтелект, сприяє розширенню світогляду, забезпечує
ситуацію успіху, бо наприкінці уроку клас визначає найретельнішого
«біографа», найцікавішого «критика», найвправнішого декламатора.
Також пропоную школярам рольові ігри типу «Перетворювальне
мислення». Учні за бажанням уявляють себе в ролі того чи іншого героя твору,
що вивчається, і дають відповіді на запитання однокласників. Так, наприклад,
під час вивчення повісті І. Калинця «Хлопчик-фігурка, який задоволений
собою» звучить запитання: чи добре бути задоволеним собою?
Діти уявляють себе тим хлопчиком, про якого розповідається, і дають різні
обґрунтовані відповіді, які сприймаються позитивно. На запитання:« Якби я
був Є. Рафаловичем (повість І. Франка «Перехресні стежки»), чи пожертвував
би особистим щастям?» - десятикласники теж дають аргументовані відповіді,
які відображають їхнє ставлення до цього поняття.
Не менш ефективні на уроках української літератури проблемні завдання, які
виконують однойменні групи. Так вивчаючи тему «Образ знедоленої жінки в
поемі «Наймичка» Т. Шевченка, потрібно підвести учнів до розв’язання
ключової проблеми твору – поведінка Ганни – це прояв слабкості чи твердості
характеру? Щоб зрозуміти душевні пориви героїні та відповісти на запитання,
перш група досліджує становище жінки в тогочасному суспільстві, друга –
проблему взаємин із батьками, третя – складність обставин, в яких опинилася
Ганна, а четверта – конфлікт жінки із власною совістю. Вислухавши
представників груп і зробивши спільний висновок, учні зможуть зрозуміти
ціну самопожертви матері заради дитини, дійшовши такого узагальнення
завдяки власним активним діям.
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Проаналізувавши реалізм соціально-побутової повісті Нечуя-Левицького
«Кайдашева сім’я”, розкривши актуальність проблематики, учнівські групи
одержують завдання: висловити власну думку про українську ментальність,
національний характер, народну мораль та етику. Після міні-дискусії в групах
обговорення проводиться в класі, переростаючи в дискусію чи диспут.
Часто групова робота закінчується творчою діяльністю: складанням
віршів, оповідань, сенканів, листів до автора художнього твору або
літературного героя, творів-роздумів. Так, десятикласники, ознайомившись із
драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня», обмірковують питання: «Чим
Мавка заслужила безсмертя?» Учні одинадцятого класу після роботи над
твором «Зачарована Десна» О. Довженка створюють поетичну замальовку або
етюд «Світ зачарованої Десни».
Для узагальнення та систематизації вивченого ефективною буде групова
робота «Навчаючи – вчуся». При вивченні теми «Світове значення спадщини
І. Франка» учні одержують картки з інформацією для запам’ятовування (5-7
різновидів карток залежно від кількості груп); кожен вивчає зміст свого
повідомлення, розповідає іншим, сприймає інформацію від решти груп. По
завершенні роботи (8-10хв.) учням пропонується систематизувати й
розповісти почуту інформацію.
Як доводить досвід, робота в парах, групах «2-4-усі разом» ефективно
поєднується з традиційними методами. Аналізуючи художній твір,
розв’язуючи складні проблеми, використовую технології «Аналіз конкретних
ситуацій», «Карусель», «Синтез думок», «Коло ідей», «Займи позицію»,
«Зміни позицію», «Розігрування рольових ситуацій» та інші. Суть цих
інтерактивних технологій полягає в тому, що практично кожен учень є
активним учасником, суб’єктом процесу пізнання, який відбувається в
комунікативній взаємодії, співробітництві або дискусії.
Для закріплення вивчення нового матеріалу часто використовую
групове опитування. За короткий час( 8-10хв.) консультант здійснює усну
перевірку знань. Відповіді слухають усі члени групи й у разі потреби
доповнюють їх чи з’ясовують незрозумілі питання. Важливо, що в кожного
учня з’являється можливість продемонструвати в мікрогрупі свої знання,
комунікативні вміння й здібності, а також повчитися у своїх товаришів.
Однією з улюблених форм роботи учнів є виділення ключових слів у
творі. У поезії, яку будемо вивчати, вилучаю ключові слова й пропоную учням
дібрати свій варіант. Потім зіставляємо власний варіант із авторським і робимо
висновки. Застосовуючи стратегію «Ключові слова», маю змогу розвивати в
учнів не лише творчі здібності, а й вміння спілкуватися, висловлювати свої
думки, тобто комунікативну компетентність.
Формуванню комунікативної компетентності учнів на уроках літератури
сприяє і такий прийом, як «реклама твору». Пропоную дітям прорекламувати
твір, що вивчається, так, щоб було бажання його прочитати і в тих, хто ще не
ознайомився з ним. Прийом «інтерв’ю» також сприяє розвитку комунікативної
компетентності учнів, формуванню вміння спілкуватися в нестандартній
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ситуації. Учні самостійно визначають, хто буде виконувати роль журналіста
та в кого будуть брати інтерв’ю, а потім обмінюються ролями. У кінці
підсумовують, хто був кращим. Учні із задоволенням інсценізують фрагменти
твору, уявляючи себе в ролі улюбленого (або не зовсім) героя, що допомагає
розвивати творчу, комунікативно спрямовану особистість. У такий спосіб гра
розкриває особистісний потенціал дитини: кожен учасник демонструє свої
можливості окремо й у спільній діяльності з іншими. Учень виступає творцем
не тільки ігрових ситуацій, а й власної особистості, вирішує питання
самоврядування, знаходить шляхи та засоби оптимізації своєї діяльності,
виявляє свої недоліки та вживає заходи для їх усунення,
вчиться
переборювати психологічні бар'єри в спілкуванні з різними людьми,
удосконалює якості своєї особистості.
Не менш важливою та дієвою є технологія «метод проектів», яка спрямовує
учнів на самостійну діяльність, на розв'язання певної проблеми, що
передбачає використання різноманітних методів, засобів навчання, вміння
володіти словом. Для успішної реалізації методу проектів передбачаю такі
умови: наявність значної проблеми та завдань; самостійну ‘(індивідуальну,
групову, колективну) діяльність учнів, структурування змістової частини
проекту; використання дослідницьких методів. Крім цього, в проектній
діяльності можливе використання презентацій. Широкі можливості цьому
надають комп’ютерні технології, які використовую на уроках, відповідно до
тем, що також сприяє формуванні мовно-комунікативної особистості.
Досить часто вирішення спірних питань залежить від ораторських
здібностей опонентів. Тому значну увагу на уроках приділяю проблемам
обґрунтування думки, бо головним завданням аргументації є вплив на
свідомість слухача через мовленнєві вміння. Оскільки дискусія має на меті
доведення власної думки, то потреба в її доведенні не приходить сама по собі,
її розуміння є результатом навчання та виховання. З цією метою організовую
в класі дискусії, дебати, «круглі столи» з певної проблематики, де
відшліфовуються вміння школярів доводити чи спростовувати певну тезу.
Наприклад, шестикласникам пропоную подискутувати на тему: «Чи потрібно
виконувати родинні обов’язки? Для чого?” Учні мають довести власну
думку(можна говорити про родину, її членів, їхні професійні та домашні
обов’язки, про історію свого роду, про традиційну повагу до старших, про
власні домашні обов’язки, улюблені заняття. У 7 класі – критична дискусія
«Чи потрібно дотримуватися етикету під час суперечки?». Восьмикласникам
пропоную провести дискусію на тему «Патріот України… Яким він має
бути?», дотримуючись трьох основних правил: доведіть власну тезу,
продемонструвавши істинність наведених фактів та аргументів; здійсніть
вплив на волю та поведінку слухачів, спонукаючи їх до активної
комунікативної діяльності; подаруйте слухачам естетичне задоволення.
Основні завдання вчителя на уроках словесності мають бути:
 активізація творчої діяльності учнів;
 вироблення в учнів уміння проектувати своє майбутнє на основі
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ситуацій, розглянутих у літературних творах;
 розвивати вміння виокремлювати позитивні та негативні
характери героїв, формувати на їхній основі свій ідеал;
 створення ситуації успіху.
Для активізації мовленнєвої діяльності учнів використовую такі прийоми:
 прийом дидактичної гри;
 прийом актуальності (поєдную навчальний матеріал із
актуальними життєвими фактами);
 прийом дослідження (формую в учнів уміння формулювати
висновки на основі мовних досліджень та спостережень);
 прийом естетичного стимулювання (доповнюю зміст навчального
предмета естетично значущою інформацією);
 прийом емоційного стимулювання (зацікавлюю учнів шляхом
демонстрування фрагментів фільмів, відеокліпів, створюючи
таким чином ситуацію емоційних переживань);
 прийом «інформаційна палітра» (доповнюю навчальний матеріал
цікавими відомостями, фактами, історичними даними);
 прийом «зв’язок поколінь» (під час мотивації навчальної
діяльності використовую вислови відомих людей);
 евристичний прийом;
 прийом «міжпредметні зв’язки» та інші.
Таким чином, вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій:
акметехнологій, інтерактивного, особистісно зорієнтованого, проектного
навчання на основі постійного розвитку критичного мислення учнів - дає
змогу розвивати і формувати на уроках української мови та літератури
національно-комунікативну, конкурентоспроможну особистість, здатну
керувати своєю діяльністю, бо саме від наших дітей залежить майбутнє
України.
Результативність досвіду. Навчальна діяльність на уроках української мови
та літератури покликана не просто дати дитині суму знань, умінь і навичок, а
й сформувати в ній комунікативну компетентність як загальну здатність, що
ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, отриманих завдяки
навчанню. Ефективність роботи полягає в тому, що суть її виражається в
спрямованості на розвиток здібностей, можливостей, інтересів, задатків
кожної дитини. Такий підхід дозволяє підвищити свідомість навчання, сприяє
самореалізації і, в кінцевому результаті, забезпечує особистісний успіх учня та
формує його життєву компетентність.
Результати системної роботи: виступи-презентації на учнівських лінійках,
участь дітей у шкільному прес-клубі, у міських предметних дебатах, турнірах,
у конкурсі читців-декламаторів, у предметних міських і обласних олімпіадах,
у конкурсі-захисті робіт у МАН.
Труднощі:
 Насиченість засобів масової комунікації творами, які пропагують
низькопробну літературу, поява примітивних зразків текстів творчих
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робіт, які переповнюють полиці книгарень, а також атмосфера
віртуального простору не дають можливості учням вільно володіти
літературним словом.
 Засоби масової інформації подають неякісні зразки мовлення, тому учні
не можуть їх наслідувати.
 Спілкування в сім’ї відбувається суржиком, а в колі однолітків – на мові
сленгу.
Тому всіма засобами навчаю дітей послуговуватися літературною
мовою та комунікативно виправдано володіти нею.
Ефективність. Лише за спільної тісної співпраці вчителів з учнями,
учителями-предметниками, батьками та громадськістю вчитель-філолог
зможе формувати комунікативну особистість, яка володіє вміннями й
навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися словом, яка
відзначається мовленнєвою активністю на всіх етапах послугування рідною
мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу, високою культурою
спілкування в різних життєвих ситуаціях, тобто забезпечує належний рівень
складової особистості учня; адже комунікація ґрунтується на інтерактивному
діяльнісному та інтегративному підходах.

Розробки уроків за темою досвіду
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Урок української мови у 6 класі
Тема. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із
суфіксами –ин-(а) від прикметників на –ськ-, -цьк-, -зьк-;
буквосполученням –чн-(-шн-)
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18

Мета. Навчальна: дослідити з учнями зміни приголосних при творенні
іменників із суфіксами –ин-(а) від прикметників на –ськ-, -цьк-, -зьк-;
буквосполученням –чн-(-шн-). Виробити та закріпити вміння знаходити
вивчені орфограми та пояснювати їх за допомогою правил.
Розвивальна: розвивати комунікативні компетентності учнів,
пам’ять, мислення; збагачувати словниковий запас школярів.
Виховна: засобами слова виховувати любов до України, її захисників.
Тип уроку. Вивчення нового матеріалу(за В. Онищуком).
Особистісно зорієнтований урок (за А. Фасолею).
Засоби навчання. Підручник, таблиця «Зміни приголосних при творенні
слів», відео презентація про Рівненщину (Надслучанська Швейцарія), пісня
про козаків у виконанні Назарія Яремчука.
Методи, прийоми та форми роботи. Слово вчителя, бесіда, робота в парах,
групах, «заохочення», взаємодопомога, «реклама», «мікрофон», «латка»,
«сортування», «дерево рішень», «незакінчене речення», «збільшеннязменшення, проблемний виклад знань, частково-пошуковий, дослідницький;
фронтальне опитування.
Акметехнології: «Констатація успіху», «Вибух емоцій», «Повір у себе»,
«Навіювання» , «Міжпредметні зв’язки».
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності.
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку. Звучить пісня
«Нас кличе у мандри дорога», яка супроводжується відеосюжетом про
Надслучанську Швейцарію на Рівненщині.
2. Актуалізація опорних знань.

Прийом «Реклама». Прорекламувати «Словотвір» так,
щоб його захотіли вивчати ваші наступники (робота в групах).

Відновити на дошці опорну таблицю « Зміни приголосних
при творенні прикметників із суфіксом –ськ- та іменників із
суфіксом –ств-(о)». Навести власні приклади.
3. Актуалізація суб’єктного досвіду. Постановка завдання.
«Проблемна ситуація». –Діти, нещодавно я перевіряла ваші
письмові роботи й зустріла таке написання слів: Віннитчина, рівненчина,
соняшний, сонячник. Задумалася: чому ви припустилися помилок?
Можливо, допоможете мені, поясните ситуацію? У чому ж причина
неправильного написання слів?
«Коло ідей». – А де ж нам шукати допомогу? Чи ви й надалі
хочете писати неправильно?
4. Оголошення теми та мети уроку.
ІІ. Цілевизначення та планування.
1. Очікувані результати . Інтерактивна вправа «Я очікую…»
Яким ви уявляєте цей урок?
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Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?
2. Ознайомлення з планом роботи.
ІІІ. Опрацювання нового матеріалу
1. Робота з підручником (ст.62).
Завдання. Дібрати 3-4 запитання до опрацьованого матеріалу.
У формі діалогу перевірити, як учень по парті засвоїв матеріал.
2. Відтворення за таблицею опрацьованого матеріалу.
3. Виконання вправ.
3.1. Редагування слів із вправи-спостереження(проблемна ситуація).
3.2. Вправа 153 (за зразком). Із 2 словами скласти речення.
3.3.Творче списування «Латка».
3.4. Пояснювальний диктант. Пояснити правопис слів із вивченими
орфограмами. Виконати фонетичний розбір слова (по варіантах). До трьох
слів дібрати твірні основи.
3.5.Творче завдання. Прослухавши пісню про козаків у виконанні
Н. Яремчука і подивившись відеосюжет , скласти міні-твір або діалог
про мужніх захисників Вітчизни, використовуючи слова з вивченими
орфограмами.
ІV.Рефлексивно-оцінювальний етап
1. Рефлексія «мікрофон»
 Чи справдилися ваші очікування щодо уроку?
 На якому етапі уроку було працювати найцікавіше?
 Де ми витратили найбільше часу?
 Що заважало працювати злагоджено?
2. «Збільшення – зменшення»
- Якби ви мали чарівну паличку, то щоб ви сьогодні збільшили ? А
зменшили?
3. Оцінювання. Взаємооцінювання.
 Хто, на вашу думку, був найактивніший під час уроку?
 Що б ви побажали учням, які працювали не на повну силу?
 Як працювали сьогодні ви? Ваші сусіди по парті?
 Ваші побажання.
4. Домашнє завдання.
 Повторити опрацьований матеріал;
 Виконати завдання вправи 155.
 За бажанням:
 Скласти тести до теми «Зміни приголосних при творенні слів»
(ст.60-62)
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Урок української мови у 6 класі
Тема. Уживання займенників у мовленні
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Тема. Уживання займенників у мовленні
Мета. Навчальна: поглибити й узагальнити знання учнів про займенник;
удосконалювати навички правильного вживання займенників у мовленні
усному та писемному мовленні; формувати вміння застосовувати набуті
знання на практиці.
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Розвивальна: розвивати спостережливість, логічне мислення, вміння
аналізувати, узагальнювати, добирати мовні засоби відповідно до змісту та
мети; розвивати комунікативні компетентності учнів, соціальну, пізнавальну,
самоосвітню та особистісну компетенції;
Виховна: засобами мови прищеплювати школярам інтерес до професій.
Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації вивченого.
Форма проведення. Урок – гра.
Методи, прийоми, форми роботи. Бесіда, слово вчителя, робота з текстом,
заохочення, створення ситуації успіху, інтересу до навчання, проблемна
ситуація, взаємодопомога, виконання творчих завдань, самостійна та
групова форми роботи, пошуково-дослідницька робота, «Мікрофон»,
«Незакінчене речення», «Мозковий штурм», прийом «Реклама»,
«Збільшення–зменшення», драмогерменевтичні прийоми.
Акметехнології. «Почуй кожного», «Повір у себе», «Констатація успіху»,
«Вибух емоцій», «Сортування», «Визбирувач», «Дерево рішень»,
« Коректор».
Обладнання.
Картки з текстовим матеріалом, завданнями, словники
синонімів, іншомовних слів.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності.
1.Добрий день! Ще один урок
До нас прийшов за розкладом сьогодні.
Отож давайте зробимо ще крок,
Щоб знов пірнуть у мовну цю безодню.
 Діти, з яким настроєм ви прийшли на урок?
 А щоб був гарний настрій, потрібно потрудитися.
 Побажаємо один одному успіхів.
 Усміхніться своєму сусідові по парті.
 Щоб урок пройшов цікаво, усі берімося до справи.
2. Актуалізація опорних знань.
Прийом «Представлення».
Робота в групах
- Використовуючи усі знання з попередніх уроків, складіть візитну
картку займеннику як частині мови.
3. Актуалізація суб’єктного досвіду. Постановка завдання.
Вступне слово. Сьогодні наш урок незвичайний. Чому? Ми спробуємо
помандрувати у майбутнє, побачити себе, скажімо, років через 20-25. Ким ви
будете? А ви вже цілком визначені у своєму житті люди. Маєте певну
професію, в якій досягли значних успіхів. Вона вам подобається, приносить
моральне та матеріальне задоволення. Ви відомі люди. Особистості.
Погоджуєтеся? А допомагатимуть нам полинути в майбутнє займенники.
Дивуєтеся? Ну що ж… Дам вам змогу в цьому переконатися.
А щоб подорож наша була успішною, ми повинні озброїтися міцними
знаннями про цю частину мови.
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4.Цілевизначення.
На дошці.
Повинні знати
ознаки
розряди
правопис

Повинні вміти
знаходити
змінювати
аналізувати
доводити
узагальнювати

5. Планування.
Слово вчителя. Сьогодні на уроці ми поглиблюватимемо й
узагальнюватимемо знання про займенник,
удосконалюватимемо навички правильного вживання займенників у
мовленні усному та письмовому;
формуватимемо вміння застосовувати набуті знання на практиці;
розвиватимемо спостережливість, логічне мислення, уміння
аналізувати, узагальнювати, добирати мовні засоби відповідно до змісту та
мети;
розвиватимемо комунікативні компетентності, соціальну,
пізнавальну, самоосвітню та особистісну компетенції; дізнаємося більше про
цікаві професії.
ІІ. Узагальнення та систематизація вивченого.
Драмо герменевтичні прийоми
1. «Редактори видавництва»
- Ви редактори великого видавництва. До друку вам подали два тексти. Ваше
завдання: прочитати їх, порівняти і з’ясувати, який з них є більш досконалий і
чому. (Уривок із оповідання С. Черкасенка «Маленький горбань»). При цьому
ви повинні проявити свої знання, щоб прийняти правильне рішення.
Висновок. – чому перший текст відправили на доопрацювання?
- Яку ж роль виконують у мовленні займенники?
- Якою вам виявилася робота редакторів – легкою чи важкою?
2. «Науковці – мовознавці»
Тепер я пропоную вам на кілька хвилин уявити себе науковцями –
мовознавцями. Ваше завдання: провести лінгвістичні експерименти.
Робота в групах.
І гр. «Коректор». Відредагуйте текст, усуваючи недоречне вживання
займенників. Подбайте, щоб у виправленому варіанті не було
необґрунтованого повторення слів. (Учні виконують завдання та роблять
висновки про особливості вживання займенників у мовленні).
Оленка постукала у двері. Двері відчинив Петро Сергійович. Вона запитала,
чи Марійка вдома. Він відповів їй, що її ще не було зі школи. Тому вона пішла
на каток, але і там її не було. Галинка, яку вона там зустріла, сказала, що її тут
не було.
24

ІІ гр.« Зіставлення». Уважно прочитайте уривок. Чи не здалося вам, що в
ньому надто багато особових займенників? Проведіть експеримент: замініть
усі займенники словом барвінок. Чи став після цього текст кращим?
Відредагуйте текст, використовуючи як іменник, так і займенник, який
вказує на нього. Порівняйте свій варіант тексту з авторським. Поясніть
написання виділених слів.
На кожному крилі городу росли кущі барвінку. Здавалося, що він і зимою
зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробивалося його цупке зелене листя,
не замучене холодом, не скалічене морозом. А коли повітря ставало поматеринськи м'яким, то він зацвітав так, наче небо бризнуло на землю живою
своєю блакиттю, немов дитячі очі землі дивилися на тебе довірливо.(За Є.
Гуцалом).
ІІІ гр. « Сортування». Не змінюючи змісту речень, замініть виділені
займенники іншими, але того самого розряду. Поясніть розділові знаки в
третьому реченні.
1. Кожен намагається показати всю свою силу і вправність.
2. У всякого своя доля і свій шлях широкий…
3. «Розумна річ!- всі зачали гукать.
3.«Учені- астрологи»
- Напевно, кожен із вас цікавився астрологією. І вже знає, під яким
знаком зодіакального сузір’я народився. А чи знаєте ви, що означають слова
астрологія, зодіак? З’ясуймо ж лексичне значення цих слів за допомогою
тлумачного словника.(Робота з тлумачним словником).
- Тепер ми сміливо можемо приступати до виконання завдань
учених – астрологів, які досліджують космічний простір, зірки, розміщені у
певній формі.
Завдання на картках. «Дерево рішень». Прочитайте й перекажіть
висловлення. До якого типу мовлення воно належить? Доведіть, що це текст.
Подумайте, яку роль у ньому відіграють займенники.
4.Чи легко бути письменником? Як ви вважаєте? ( Роздуми учнів)
Пропоную вам спробувати себе в ролі письменника.
І і ІІ гр. Творча робота. Скласти з поданими словами та
словосполученнями речення, щоб утворився текст.
( Між нами кажучи, володіти собою, будь що буде, скільки влізе, якимось
чудом, нічого гріха таїти, на твоєму місці, не вірити своїм очам, знай
наших, в такому разі, сам по собі, за всяку ціну, між іншим).
ІІІ гр. « Наклади латку». Дібрати пропущені займенники та
відтворюють авторський текст. Довести більш стисло та переконливо,
що ваш варіант правильний.
… зустріну … біля саду вишневого,
Коло білої хати у селі. Прилітай, прилітай,
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Прилітай, … ластівко,
Принеси з далини в … душу весну.
Чисту радість доріг …
Овіємо ласкою,
приголубим життя,
Збудим пісню від сну.
(Висновки учнів про вживання займенників у мовленні).
3. «Конструктор».
Дехто з вас у майбутньому стане відомим конструктором. Професія
цікава, а головне – можна багато фантазувати. Отже, ви –
конструктори.
І і ІІ гр. складають речення до запропонованих схем.
ІІІ гр. «Визбирувач». Прочитайте запропонований текст. Вкажіть у
ньому займенники, визначивши розряд за значенням кожного з них. Який
займенник входить до складу фразеологізму? Дайте тлумачення
фразеологічної сполуки. Наведіть ще кілька фразеологізмів, до яких входять
займенники. Уведіть їх у речення.
Гідність – це здатність тримати себе в руках. Благородство твоєї людської
особистості виявляється в тому, наскільки мудро і тонко ти зумів визначити,
що гідне і що негідне. Гідне повинне стати самою суттю твоєї духовної
культури, негідне нехай викликає в тебе презирство й огиду. (В.
Сухомлинський).
ІІІ. Рефлективно-оцінювальний етап.
1. Рефлексія.
«Мікрофон»
 На якому етапі уроку найцікавіше працювати?
 Де ми витратили найбільше часу?
 Що нам заважало працювати злагоджено?
 Що треба було зробити інакше?
«Збільшення-зменшення»
 Що сьогодні ви хотіли би збільшити? (оцінку, знання, перерву…)
 А що би зменшили, якби отримали чарівну паличку?
 Якби ви збільшили урок, то що ще хотіли би встигнути?
2.Самооцінювання.
Картка самооцінки роботи на уроці
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1.
2.
3.

4.
5.

Критерії
Я повторив раніше вивчений
матеріал
Я плідно працював у групі,
виконував завдання
Можу скласти узагальню
вальну розповідь із
наведенням прикладів
Результативність на уроці
Настрій, мої очікування

Коментар

Бал

3. Взаємооцінювання.
 Проаналізуйте роботу своїх друзів під час уроку.
 Виставте їм оцінки за діяльність.
 Які б поради ви дали тим учням, хто був не дуже активним сьогодні?
4. Домашнє завдання.
 Написати міні-роздум «Ким я хочу бути в майбутньому». У тексті
використовувати займенники.
 Скласти кросворд «Займенник як частина мови» (за бажанням)

Урок української літератури в 6 класі

Тема. Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про
людське щастя і шлях до нього, про те, що може врятувати
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сучасний світ у поезіях Ірини Жиленко «Жар-птиця», Підкова»,
«Гном у буфеті»

Тема. Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і
шлях до нього, про те, що може врятувати сучасний світ у поезіях Ірини
Жиленко «Жар-птиця», Підкова», «Гном у буфеті»
Мета. Навчальна: ознайомити учнів із життям і творчістю І. Жиленко; вчити
аналізувати її програмові твори, уміти коментувати їхній зміст; висловлювати
власні роздуми про щастя та шляхи до нього, про цінності, які потрібно
берегти в сучасному світі.
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Розвивальна: розвивати культуру зв’язного мовлення, уміння творчо мислити,
робити висновки, уміння уявляти образи художніх творів, розкривати їхній
прихований зміст; розвивати акторські здібності учнів.
Виховна: виховувати кращі людські якості, естетичні смаки, прищеплювати
повагу до творчості Ірини Жиленко, інтерес до наслідків власної праці.
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.
Методи, прийоми, форми роботи. Випереджувальні завдання, проблемні
запитання, ілюстрування, бесіда, слово вчителя, виразне читання, інтерв’ю,
складання анкети, інсценізація, робота за підручником, «незакінчене
речення».
Акметехнології. «Почую кожного», «Повір у себе», «Констатація успіху»,
«Вибух емоцій», «Гронування», «Коло ідей», «Кольорова палітра».
Випереджувальні завдання. Презентація малюнків до виучуваних творів,
інсценізація, пошуково-дослідницька робота.
Обладнання. Портрет І .Жиленко, ТЗН, пісня «100% щастя», ілюстрації до
поезій І. Жиленко.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.
- вітання з гостями.
- Діти, налаштуймося на плідну, якісну роботу, яка принесе вам успіх та
емоційне задоволення. А допоможе нам у цьому весела пісенька. Слухаючи її,
ви повинні визначити для себе ключове слово з її змісту, а потім його озвучити.
2. Пісня «100 відсотків щастя».
- пісня називається «100% щастя». Чи погоджуєтеся ви з назвою? Чому?
(озвучуються й записуються й записуються на пелюстках квітки ключові
слова).
- як ви вважаєте, що написано в серединці квітки(вона заклеєна)?
- Чому слово «щастя» в кружечку?
ІІ. Активізація суб’єктного досвіду.
- Ви себе відчували щасливими? Коли саме?
- Я теж себе вперше відчула щасливою, коли здійснилася найзаповітніша мрія
мого дитинства: я стала вчителем.
ІІІ. Цілевизначення та планування.
1.Оголошення теми уроку.
- Кожен із нас поділився своїми думками про щастя. На сьогоднішньому уроці
ми дізнаємося, у чому вбачають щастя інші, зокрема відома українська поетеса
Ірина Жиленко та герої її поезій.
2. Завдання на урок.
- Які ви визначаєте собі завдання на урок? ( «Незакінчене речення». Я хочу…).
ІV. Опрацювання нового матеріалу.
1. Знайомство з поетесою.
- Якою має бути людина, яка пише твори для дітей?
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«Асоціативний ряд»: добра, чуйна, весела, життєрадісна, фантазерка…..
- Чи є такою Ірина Жиленко? Ви мали додому завдання опрацювати інтерв’ю
письменниці. Зробіть висновок, чи правильно ми визначили риси дитячого
письменника.
Висновок. Добру, ніжності, любові до всього, що нас оточує, навчають вірші
Ірини Жиленко.
2. Робота над змістом поезій.
« Жар-птиця»
- Діти, хтось із вас бачив живу жар-птицю?
- Але в уяві її кожен із нас малює, правда? (учениця захищає свій проект –
зображення жар-птиці; учні задають їй питання щодо малюнка).
- І. Жиленко в однойменному вірші теж створила образ цього екзотичного
птаха. Як саме? Наші актори зараз нам і розкажуть. (інсценівка)
- Вражаюче? Хто був більш переконливим? У чому?
- Як ви вважаєте, Жар-птиця у вірші це певна людина чи звичайний птах?
Аргументуйте свій висновок рядками вірша.
- Яку пораду ви дали б Жар-птиці, щоб вона в майбутньому не хворіла?
Отже, Жар-птиця робить наше життя яскравим, веселим, добрим.
- У своєму житті ви зустрічали людей-жар-птиць? Можливо, вони є і серед
вашого оточення?
- З якою метою введено у вірш образ гави? Як її описує автор? Про що це
свідчить?
- І, напевно, ні перо жар-птиці, ні знайдена підкова не зможуть їх зробити
щасливими та успішними.
- А чому ж тоді кажуть, що знайдені перо жар-птиці чи підкова приносять
удачу?
- Якою ж виявилася підкова у вірші І. Жиленко? Давайте дізнаємося. Але перед
тим пригадаємо, як потрібно читати поетичні твори.
«Підкова»
- Виразне читання вірша.
- Чи не видалося вам, що два вірші схожі?
- Так, образи різні: Жар-птиця – підкова; Ґава – 700 роззяв?
- Що б ви порадили гаві та роззявам?
- Підкова – серпик. Чому таке порівняння використовує І. Жиленко?
- Діти, чи можуть бути вірші кольоровими?
- А що їх робить такими?
- Які кольори є в поезії?
- Чому саме ці? Що вони означають?
- Звернімося до наших однокласників, які навчаються в художній школі.
Можливо, вони нам допоможуть розв’язати проблему?( захист проекту
«Символіка кольорів»). Висновок. Тому ми вважаємо, що вірш «Підкова» про
добро, любов, радість, життя.
- Оскільки вірші «Жар-птиця» та «Підкова» про життя, добро, любов, радість,
то сформулюйте й запишіть основну думку творів.
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« Гном у буфеті»
- Що ви розумієте під родинними цінностями?
- Так, але ви забули ще про одну. Яку? Прочитайте вірш «Гном у буфеті» й
зрозумієте, що я мала на увазі( учні самостійно читають вірш)
- То кого ви забули згадати?
- Чи можна гнома вважати родинною цінністю? Допоможе нам анкетахарактеристика гнома, заповнивши яку, ви зможете дати правильну відповідь
(заповнення анкети-характеристики гнома(у парах)).
V. Рефлексійно-оцінювальний етап.
1. Уявіть, що дуже пощастило і ви маєте нагоду взяти інтерв’ю у наших героїв.
Про що б ви їх запитали? Можна ставити лише одне запитання.
- «»Інтерв’ю з героєм»: запрошуються Жар-птиця, гном, дівчинка-лірична
героїня.
- Запитання. Газета «Ньюс-Тайм»: Прекрасна Жар-птице, скажіть, будь ласка,
нашим читачам, чому ви вилетіли з клітки?
- запитання. Журнал «Старовина»: Глибокоповажний гноме, наші
передплатники цікавляться, чому ви живете біля людей?
- Запитання. Телепередача «Відомі імена»: Мила дівчинко, будь ласка, скажи
нашим глядачам, чому ти віддала підкову Дідові Морозу?
Отже, щоб бути щасливим, необхідно ( незакінчене речення…)
2. «Збільшення – зменшення».
- Уявіть, що ви маєте чарівну паличку. Що б ви за її допомогою збільшили на
сьогоднішньому уроці? А зменшили?
3. Оцінювання – взаємооцінювання.
- Чи досягли ви поставленої на початку уроку мети?
- Що заважало (допомагало) вам працювати під час уроку?
- Хто, на вашу думку, був найактивнішим на уроці?
- Що б ви побажали тим учням, які сьогодні працювали не зовсім добре?
4. Домашнє завдання.
- обов’язкове: навчитися виразно читати поезії І. Жиленко.
- на вибір: написати лист-послання героям віршів або скласти з ними діалог.
- намалювати ілюстрації до творів І. Жиленко.

Додатки
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Додаток 1
Про компетентність і компетенцію
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У вітчизняній педагогіці
вживається
поняття»компетенція»(«компетенції»,»групи
компетенцій»), і поняття»компетентність»(«групи компетентностей»).Наприклад, поруч
зустрічаємо вжиті в однаковому смислі терміни»комунікативна, мовленнєва , мовна
компетенція», і « формування життєвої і соціальної компетентності». Тлумачний словник
подає схожі трактування цих загальних понять. КОМПЕТЕНЦІЯ – 1 )добра обізнаність із
чим-небудь;2)коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особи.
КОМПЕТЕНТНИЙ -1) який має достатні знання в будь-якій галузі, який з чим-небудь
добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікований; 2) який має певні
повноваження, повноправний, повновладний.
Ця схожість не є випадковою, адже ці поняття походять з одного джерела: з латини
competentia – узгодженість, відповідність , а competо – відповідати, бути годящим ,здатним.
Однак поняття «компетенція» традиційно вживається у значенні «коло повноважень»,
«компетентність» же пов’язується з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. Вченіпедагоги пропонують також розвести ці поняття, використовувати їх паралельно, але
вкладаючи в них різний смисл.
КОМПЕТЕНЦІЯ – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь ,
навичок, способів діяльності) , які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та
необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це володіння людиною відповідною компетенцією , що містить її
особистісне ставлення до предмета діяльності.
Тобто, компетенцію слід розуміти як задану вимогу, норму освітньої підготовки учня,
а компетентність – як його реально сформовані особистісні якості та мінімальний досвід
діяльності.
Існують різноманітні поділи на групи компетентностей :
спеціальна, соціальна, особистісна, індивідуальна(А.К.Маркова, Росія);
соціальна, комунікативна, предметна (Л. Гузєєв, Росія);
предметна, особистісна, соціальна, методологічна (педагоги Австрії);
соціальні, мотиваційні, функціональні (Бельгійські експерти);
інтелектуальні, навчальні, методологічні, соціальні (Німецькі педагоги).
Українські офіційні освітянські документи називають такі основні групи
компетентностей:
- соціальні (характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві) брати на
себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з
життєвих ситуацій, сприймати діяльність демократичних інститутів суспільства;
- полікультурні – не тільки оволодіння досягненнями культури, але й розуміння та повага
до людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань і
соціального становища;
- комунікативні – вміння спілкуватися усно і писемно рідною та іноземними мовами;
- інформаційні – вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати
інформацію з різних джерел;
- саморозвитку й самоосвіти – мати потребу йготовність постійно навчатися протягом
усього життя;
- продуктивної творчої діяльності.

Додаток 2
Поради вчителю щодо формування комунікативної компетентності учня
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Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте . Не
предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов’язаною з вивченням
предмета.
2. На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль .Сьогоднішній активний
учень – завтрашній активний член суспільства.
3. Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між
фактами, що спостерігаються, та наявними знаннями.
4. Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчальнопізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.
5. Слід якомога частіше використовувати питання»чому?», щоб навчити мислити
причинно: розуміння причинно-наслідкових зв’язків є обов’язковою умовою
розвивального навчання.
6. Пам’ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на
практиці.
7. Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних
переказів, дослівного відтворення.
8. Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі
розв’язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання.
9. Вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови та літератури, мають слідкувати за
способом та формою висловлювання думки учнів.
10. Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання.
11. Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань.
12. У значних блоках інформації легше встановити логічні зв’язки, чіткіше
простежується думка, котру легше виділити й подати учням.
13. У процесі навчання обов’язково враховуйте індивідуальні особливості кожного
учня, об’єднуйте в диференційовані групи учнів з однаковим рівнем.
14. Вивчайте та враховуйте життєвий досвід учнів, їхні інтереси, особливості розвитку.
15. Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета.
16. Заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх із
технікою експериментальної роботи, алгоритмами розв’язання винахідницьких завдань,
обробкою першоджерел і довідкових матеріалів.
17. Суспільно-історичною практикою доводьте необхідність наукових знань, які
вивчаються у школі. Навчайте так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою
необхідністю.18. Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті,
якщо навчиться всьому, що необхідно дляреалізації її життєвих планів.

1.

Додаток 3
Алгоритм формування комунікативної компетентності особистості
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обговорення проблем.
Формування власної точки зору.
Вміння доводити власну позицію.
Розвиток культури мовлення.
Вміння презентувати свій продукт.
Можливість для безпосереднього спілкування.
Адекватне ставлення до критики.
Стимулювання критичного ставлення до себе.
Вміння адаптуватися в мовному середовищі.

Додаток 4
Діяльність учителя
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Використовує діалогічні методи .
Організовує дискусії .
Розробляє правила ведення дискусії(краще спільно з учнями).
Спонукає висловлювати власну думку.
Стимулює надання аргументованих відповідей.
Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них.
Слідкує за культурою мовлення.
Створює проблемні ситуації.
Проводить нестандартні уроки, що розвивають комунікативні вміння – урок-суд,
подорож, прес-конференцію тощо, практикує захист учнями творчих робіт та
проектів.
Використовує інтерактивні методи навчання та прийоми педагогічної техніки
комунікативної спрямованості – мозковий штурм, ділові ігри тощо.

Додаток 5
Діяльність учнів



Висловлює свою думку.
Уміє аргументовано її довести.
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Робить доповіді.
Уміє написати тези, план, реферат.
Проводить захист рефератів, проектів.
Ставить запитання до учнів і вчителя.
Відповідає на запитання учнів і вчителя.
Здатний до толерантності у спілкуванні: визначає свої помилки, уникає
категоричності, додержує культури дискусії.
Використовує адекватну лексику.

Додаток 6
Ситуативні вправи для складання діалогу
1. Використавши деякі (на власний розсуд) з поданих звертань, скласти

та попарно розіграти діалоги, уявивши,
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- що в кінотеатрі перед початком концерту одинадцятикласник зустрів щойно
призначеного до його школи вчителя математики (мови, історії...) разом із дружиною; ім'я
та по батькові вчителя учневі ще невідомі;
- під час відвідання музею (картинної галереї, виставки комп'ютерної техніки...)
одинадцятикласник зустрів учнів сусідньої школи (він знає їх в обличчя, проте не пам'ятає
їхніх імен);
- разом із батьком (братом, сестрою...) одинадцятикласник приїхав на зустріч із
далекими родичами, які знайшли їхню родину, упродовж кількох років досліджуючи
спільний родовід (зустріч родичів відбувається уперше);
- перебуваючи на екскурсії в іншому місті, одинадцятикласник відстав від своєї групи
й розпитує перехожого, як дістатися автобусної станції (залізничного вокзалу, аеропорту,
універмагу, стадіону, центральної площі...).
(Пане! Пані! Панове! Добродію! Добродійко! Шановний (ласкавий, поважаний)
пане! Пане господарю! Панове-молодці! Друзі! Братове! Шановні!)
2. Використавши (за власним вибором) деякі з поданих етикетних висловів, скласти та
попарно розіграти діалоги (телефонні розмови), які могли б відбутися між:
- матір’ю дев’ятикласника та його класним керівником про причину пропущених
учнем уроків;
- шкільним бібліотекарем і дев’ятикласником про подальшу долю рідкісної книги, яку
ним було взято рік тому;
- класним керівником і головою батьківського комітету класу про необхідність
проведення позапланових батьківських зборів із приводу організації екскурсії школярівдо
Львова (Вінниці, Києва...).
- Я телефоную у такій справі... Ви просили зателефонувати з приводу... Хочу
повідомити Вас про... Чи маєте час (не змогли б ви) мене вислухати? Вибачте, що
відволікаю Вас від справ. Пробачте, чи можете ви приділити мені час? На мій погляд
(як мені здається). Не зловживатиму Вашим часом. Вибачте за турботу. Вдячний за
розуміння. Дякую за увагу. Спасибі за інформацію (турботу). Отож домовилися. Це все.
Телефонуйте в разі потреби (якщо щось з'ясується). Чекатиму на Ваш дзвінок.
Триматимемо зв'язок по телефону. Радий допомогти (розраховуйте на мою
підтримку).
3. Скласти і попарно розіграти діалоги, що могли б відбутися:
- між одинадцятикласником, який прийшов дізнатися умови прийому до ВНЗ, та
черговим членом приймальної комісії;
між одинадцятикласником та його старенькою сусідкою про можливість того, щоб
саме сусідка допомогла йому підготуватися до вступу у ВНЗ, оскільки до виходу на пенсію
вона викладала в омріяному ним навчальному закладі;
- між одинадцятикласником, який прийшов за оголошенням в газеті й хоче тимчасово
влаштуватися на роботу на неповний робочий день (має посвідчення про закінчення курсів
користувача ПК, курсів візажистів, оранжувальників) і працівником фірми, яка запрошує
на роботу;
- між одинадцятикласником і працівником редакції газети (журналу, видавництва...)
про можливість улаштуватися нароботу кур'єром або розповсюджувачем на неповний
робочий тиждень (телефонна розмова).
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