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• Активізація творчої діяльності у системі 
філологічної освіти та використання 
нестандартних форм на уроках.

Проблема, над якою 
працюю



Мета нестандартних уроків

✓ ввести учнів в світ прекрасного;

урізноманітнити учбову діяльність, сприяти 
підвищенню інтелектуальної активності учнів 
та ефективності уроку;

✓ навчити  розуміти художнє слово і на цій основі 
формувати розуміння життя, естетичні почуття, 
погляди;

Принципи діяльності:
• активізація пізнавальної і  розумової діяльності 

учнів;
• диференційований підхід до вивчення 

предмету;
• підвищення цікавості до матеріалу, який 

вивчаємо;
• розвиток творчих здібностей учнів.



Цінність методики

➢ РОБЛЯТЬ ЗНАННЯ НАЙБІЛЬШ 
ЗАПАМЯТОВАНИМИ;

➢СПРИЯЮТЬ ПОГЛИБЛЕНОМУ І ПОСЛІДОВНОМУ 
ЗАСВОЄННЮ МАТЕРІАЛУ;

➢ РОЗВИВАЮТЬ ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ; ТВОРЧІ 
ЗДІБНОСТІ УЧНІВ;

➢ПРОЯВЛЯЮТЬ ІНТЕРЕС ДО ПРЕДМЕТУ, 
ДОПИТЛИВІСТЬ;

➢ОРГАНІЗОВУЮТЬ ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ВИДАМИ 
МИСТЕЦТВА.



Види і форми 
нестандартних уроків 

• Уроки в формі змагань та ігор: конкурс, турнір, 
дуель, КВК, ділова гра, рольові ігри, кросворди, 
вікторини;

• Уроки, основані на формах, жанрах і методах 
роботи, відомі в сучасній практиці: дослідження, 
мозкова атака, інтерв'ю, тренінги;

• Уроки, які сприяють фантазію: урок-казка, 
урок-сюрприз, урок-екскурсія, урок-подорож;

• Інтегровані уроки.



Участь у олімпіадах 

2015-2016 н.р.
Герасименко К.(9кл)-І І місце

Новікова К.(11кл.) - ІУ місце (зар.літ)

2016-2017 н.р.
Герасименко К. (11кл) – ІІ місце

Андрусишина В.(9кл.)-ІІ місце (зар.літ.)

2017-2018 н.р.
Герасименко К.(11кл)-ІІ місце

Сьоміна Є.(10кл)-ІІ місце
Сиплива О. (9кл.)-ІІ місце (зар.літ.)

2018-2019 н.р.
Сиплива Олена (10 кла). – українська мова –

учасник



2018-2019

Диплом ІІ ступеня 4

Диплом ІІІ ступеня 1

Учасник 1

Участь у Міжнародній грі з 
зарубіжної літератури «Sunflower»

Участь у Міжнародній грі з 
української мови «Соняшник»

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

Диплом ІІІ 

ступеня

1 2 3

Учасник



Переможці у Міжнародній грі з зарубіжної літератури
«Sunflower» та Міжнародному  конкурсі “Соняшник”



Участь у тренінгах, семінарах, 
конференціях



Сертифікація про участь в тренінгах 



Сертифікати про проходження 
онлайн-курсів



Участь у вебінарах



Участь у конкурсі «Фантастична 
п’ятірка» на фаховому інтернет-

ресурсі «На урок».



Участь учнів в інтернет-олімпіадах



Олена Шацько, 
учениця 11 класу 

взяла участь у 
Всеукраїнському 

конкурсі учнівської 
літературної 

творчості «Стань 
письменником» в 

номінації «Нарис» і 
отримала І місце



Робота з обдарованими учнями

Герасименко Катерина протягом 3 
років брала участь в олімпіадах з 
зарубіжної літератури та  конкурсі 
читців «Компетентний читач –
Майстер слова» і отримувала 
призові місця



Участь моїх учнів у тренінгах та конкурсах

Міський конкурс виразного 
читання «Майстер слова»

Обласний тренінг «Молода енергія»



Відкритий урок у 7 класі 
«Дж. Олдрідж «Останній дюйм». Своєрідність вирішення 
проблеми батьків і дітей».



Якість знань





МОЇ НАГОРОДИ



Позакласні заходи



Позакласні заходи




