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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тема роботи: 
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 

ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

В 5 – 6 КЛАСАХ 
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Актуальність і перспективність досвіду: 

 забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; 

 сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти; 

 сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в 

самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;  

 робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку 

української мови та літератури. 

Мета досвіду:  

- створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на 

уроках словесності; 

- створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня; 

- розвиток ключових компетентностей дитини. 

Провідна ідея досвіду полягає у використанні віртуальних екскурсій, створених  

на основі сучасних інформаційних технологій, з метою підвищення мотивації учнів, 

їхньої зацікавленості навчальним предметом, долучення їх до сучасних технологій, 

максимального використання можливостей Інтернету в отриманні знань з різних 

джерел. 

Результативність досвіду.  

• Учень сам визначає мету діяльності або приймає мету, поставлену  вчителем, 

як свою. 

• Відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання поставленої 

задачі, здійснює корекцію проміжних результатів. 

• Виконує практичні дії, прийоми, операції. 

• Здобуває вміння і навички самоконтролю, самооцінки та постановки нової 

мети. 

• Бажання навчатись, виконувати творчу роботу. 

Організація віртуальних подорожей сприяє розвитку критичного та творчого 

мислення учнів, підвищенню якості освіти, робить здобуття знань більш цікавим та 

результативним.  
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РЕЗУЛЬТАТИ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2016 – 2017 навчальний рік 

Чуйкіна Аліса, учениця 7 – А класу ІІІ місце в ІІ (районному) етапі  Міжнародного  

конкурсу знавців української мови  імені П.Яцика. 

Учениця 10 – А класу Пенькова Марія брала участь у таких конкурсах  з 

української мови та літератури й показала такі результати в ІІ (районному) етапі: 

  І місце - Всеукраїнський літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка 

ІІ місце - Міжнародний конкурс ім.П.Яцика  

ІІ місце – учнівська олімпіада  

ІІІ місце – у ІІІ-му етапі учнівської олімпіади 

      І місце - захист науково-дослідницьких робіт МАН (тема: «Міфологічні витоки 

образу Мавки в «Лісовій пісні»).  

Ребрик Марія (10 – А класу) виконала дослідницьку роботу в МАН за темою:  

«Засоби зображення гами кольорів у поетичній збірці Б.- І. Антонича «Зелена 

Євангелія» (ІІ місце в ІІ (районному) етапі).  

Оверчук Анастасія (10 – А класу) виступила в районному етапі ХVІ Міського 

конкурсу читців поезії Тараса Шевченка. 

 

2017 – 2018 навчальний рік 

 Чуйкіна Аліса (учениця 8 – А класу), Усенко Дар’я (учениця 10 – Б класу),  

Пенькова Марія (учениця 11 – А класу),  Кожухалова Вікторія (учениця 11 – А класу) 

взяли участь у  ІІ (районному) етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови 

ім. П.Яцика й посіли ІІІ місце в ІІ (районному) етапі. 

Пенькова Марія (учениця 11 – А класу) - І місце в ІІ етапі олімпіади  з української 

мови та літератури. 

 Кожухалова Вікторія (учениця 11 – А класу) - ІІ місце в ІІ етапі олімпіади  з 

української мови та літератури. 
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Захист науково-дослідницьких робіт МАН: 

 Чуйкіна Аліса (учениця 8 – А класу, тема «Контрасти в житті і творчості Кобзаря» 

- І місце в ІІ (районному) етапі),  

Заваженко Олександр (учень 9 – Б класу, тема «Блогосфера як засіб міжособової 

комунікації в інтернеті») І місце в ІІ (районному) етапі,  

                                      І місце в ІІІ (міському) етапі захисту. 

Кірусенко Артем (учень 9 – Б класу, тема «Мультфільми   як   модель   дитячого   

світу») - ІІ місце в ІІ (районному) етапі,  

         ІІ місце в ІІІ (міському) етапі захисту 

Згідно з річним планом роботи управління освіти Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації, група учнів школи (у складі:  Бойко М.  (8-Б),    

Борисова Є., Гладких Д., Доля Є., Ломова В., Стацюк О.(8-А), Біліченко М.(9-Б), 

Богданов А., Новіков Д., Садовський А.(10-Б)) взяла участь в VІ етнографічному 

фестивалі «Бурштинове намисто», у якому показала традиції й обряди, пов’язані зі 

святом Івана Купала.  

 

2018 – 2019 навчальний рік 

Захист науково-дослідницьких робіт МАН (ІІІ етап) 

Заваженко О., 10-Б, I місце (секція української мови) 

Лоскот О., 10-Б, II місце (секція української мови) 

Кірусенко А, 10-Б ІІ місце (секція фольклористики) 

Міська науково-практична конференція «Краса і сила рідної мови» 

Заваженко О., 10-Б 

Кірусенко А., 10-Б 

Лоскот О., 10-Б 

Правопросвітній проект для старшокласників загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Києва «Моя професія - юрист» 

1. Біліченко М., 10-Б 

2. Заваженко О., 10-Б 
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3. Кірусенко А., 10-Б 

4. Максимова В., 10-Б 

Конкурс сенквєйнів, присвячений Шевченківським дням «Кобзар очима 

Київської МАН» 

Учні 10-Б і 9-В класів 

XVII Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики 

«Прес-весна на Дніпрових схилах» 

Лоскот О., 10-Б. Есе «Сімейні цінності» 

Літконкурс  для  старшокласників,  організований  товариством  «Знання»  

Усенко А., 9-В. Збірка поезій 
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КЛАСНЕ КЕРІВНИЦТВО 

 

 

 

 

Виховні заходи, екскурсії 

2018-2019 

ЗАХОДИ: 

03.09.18 – тематичний урок «Прагнемо миру!» 

20.09.18 - тематична виховна година до Міжнародного дня миру «Країн багато – 

планета єдина» 

28.09. 18 – конкурс есе в рамках правопросвітнього проекту «Моя професія – юрист» 

12.10.18 - тематична виховна година «День захисника України. Українське козацтво». 

08.11.18 – «Без мови немає народу, як сонця без сяйва й тепла» (виховна година до 

Дня української писемності) 
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09.11.18 – написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності «Крила 

України» 

26.11.18 – участь учнів 10-Б класу в науково-практичній конференції «Краса і сила 

рідної мови» (Лоскот О., Заваженко О., Кірусенко А.) 

28.11.18 – виховна година «Духовна єдність поколінь» 

12.12.18 – віртуальна екскурсія «Літературними місцями України» 

21.01.19 –  виховна година «Нехай нерозмежованою залишиться навіки!» 

23.02.19 -  тематична виховна година  «Міжнародний день рідної мови!» 

07.03.19 – усний журнал «Пісня Кобзаря живе в серці українців». Конкурс читців поезії 

творів Тараса Шевченка  

11.03.19 – участь у ХVІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (Лоскот Олександра, 10-Б,  

есе «Сімейні цінності») 

17.03.19 – участь  у конкурсі сенквейнів, присвяченому шевченківським дням 

«Кобзар очима київської МАН» 

02.04.19 – бесіда до Міжнародного дня книги 

19.04.19 – літконкурс для старшокласників, Товариство «Знання» (Усенко Ангеліна,  

                9-В, поезїі) 

26.04.19  -  «Поріс чорнобилем Чорнобиль - бідою нашою поріс» (виховна година до 

дня Чорнобильської трагедії) 

ЕКСКУРСІЇ: 

21.09.18 – до Національного музею історії України в Другій світовій війні (захід до Дня 

миру: «Право на мир: 70 років Загальної декларації прав людини») 

09.11.18 – до Конституційного Суду України (в рамках правопросвітнього проекту 

«Моя професія – юрист») 

15.11.18 – до Верховної Ради України 

06.02.19 – до Національного Банку України, Музею грошей 

20.02.19 – до Національної бібліотеки України імені В. Вернадського 
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    НАГОРОДИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ 
 

 

 Підвищення  кваліфікації, методичної грамотності.   

 Робота з обдарованими дітьми. 

  Упровадження  інноваційних технологій у роботу. 

 Використання комп’ютерних технологій та  можливостей Інтернету на уроках. 

 Участь у конкурсах, семінарах, конференціях із предмету. 

 Розповсюдження власного досвіду. 

 

 

 


