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ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І етап: актуалізація опорних знань (викладач сприяє відтворенню знань, вмінь, життєвого 

досвіду учнів), рекомендовані методи: «мозковий штурм», «асоціативний кущ».

ІІ етап: мотивація навчальної діяльності (зв’язок навчального матеріалу з реаліями життя, показ 

його практичного значення), рекомендовані методи: створення проблемної ситуації, рольова 

гра, «коло думок».

ІІІ етап: усвідомлення змісту нового матеріалу (ознайомлення з новою інформацією, її аналіз), 

рекомендовані методи: творче читання, конструювання, моделювання.

ІV етап: рефлексія (осмислення), рекомендовані методи: сенкан, «ланцюжок думок», «прес», 

«незакінчене речення» пропонує учням міркування : «мене вразило…», «примусило 

замислитися..», «я вперше дізнався про те, що…»



«МОЗКОВИЙ ШТУРМ»

Організовується за такими етапами: обрана

проблема записується на дошці або папері, щоб

під час роботи цей запис був перед очима. Всі

учасники штурму висувають ідеї щодо

розв’язання. Учень записує на дошці всі ідеї, що

пропонуються. Після того, як майже всі ідеї

зібрано, їх групують, аналізують, розвивають

групою.



«АСОЦІАТИВНИЙ 
КУЩ»

«Асоціативний кущ» (цю стратегію вико-

ристовують на етапі актуалізації знань, перевірки

домашнього завдання, подавання нового матеріалу, 

закріплення).

Етапи ґронування:

• написати центральне слово чи словосполучення;

• записати слова та фрази, що спадають на думку 

учня з обраної теми;

• коли всі ідеї записані, установити там, де це

можливо, зв’язки між поняттями.



КОНСТРУЮВАННЯ

Синтаксичне конструювання. 

Із поданих пар простих речень складіть і запишіть

безсполучникові складні. Визначте смислові

відношення між частинами безсполучникових

складних речень. Накресліть схеми. 

1.Стихла пісня. Тихо стало над степом (С.Скляренко)

2. Зникає мова. Народу більше нема (К. Ушинський).

3. Я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи

не топтав. В своїм краю під буйними вітрами

щасливим я і вільним виростав (В. Симоненко).



МОДЕЛЮВАННЯ
Творче моделювання. 
Складіть і запишіть речення за 
схемами-моделями: 
1. [ ]: [причина]. 
2. [ ] — [ ] — протиставлення. 
3. [ умова ] — [ ]. 
4. [ ] : [ пояснення ].



«СЛОВОГРАЙ»

Цю стратегію використовують на етапі

закріплення. Учні працюють в 

командах: 1 команда з переліка слів

вибирає те, що записано правильно, а 

2 команда з переліка слів вибирає те, 

що записано неправильно.



«ЛОВИ ПОМИЛКУ»

Прийом «Лови помилку» доречно

використовувати на повторювально-

узагальнюючих уроках або уроках 

підготовки до контрольних робіт. 

Викладач неодмінно припускається

помилок. 



«ПРЕС»

Етапи метода «Прес»:
• Я думаю…
• Тому що…
• Наприклад…
• Отже…



«ЛАНЦЮЖОК ДУМОК»

Прийом можна

використовувати під час 

фронтального опитування, 

з’ясування рівня засвоєння нового 

матеріалу.



СЕНКАН
Неримований вірш, що складається з п’яти
рядків, мета якого – спонукати учня до 
розмірковування над темою, відокремити 
головне з-поміж великого обсягу інформації.

Приклад сенкану за темою: Сторінки життя та 

творчості українського поета Максима 

Рильського. 

• Поет.

• Емоційний, самобутній.

• Шукає, вражає, надихає.

• Милується красою світу.

• Неокласик.



ЛІТЕРАТУРНО – МУЗИЧНА 
КОМПОЗИЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 

ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА.



ЛІТЕРАТУРНО – МУЗИЧНА 
КОМПОЗИЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 

ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА



ЛІТЕРАТУРНА ГОСТИНА. ТВОРЧІСТЬ 
М. ЦВЄТАЄВОЇ



ПОЕТИЧНИЙ ВЕЧІР. 
«ЛІТЕРАТУРНА ВІДЛИГА». 
ХУДОЖНІЙ СВІТ РОБЕРТА 

РОЖДЕСТВЕНСЬКОГО



ПОЕТИЧНИЙ ВЕЧІР. 
«ЛІТЕРАТУРНА ВІДЛИГА». 
ХУДОЖНІЙ СВІТ РОБЕРТА 

РОЖДЕСТВЕНСЬКОГО



ЛІТЕРАТУРНО – МУЗИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, 
ПРИСВЯЧЕНА  ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ 

ПОЕТІВ – СИМВОЛІСТІВ 
Ш. БОДЛЕРА, О. БЛОКА, П. ТИЧИНИ ТА 

М. РИЛЬСЬКОГО.



МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЗАХОДУ ЗІ 
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

«ТЕАТР ПОСТМОДЕРНІЗМУ»



ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА 
ТЕМУ: «НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ, КАК СЛОВО 

НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ…» (ТИПОЛОГІЧНІ СХОДЖЕННЯ)



ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
НА ТЕМУ: «НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ, КАК СЛОВО 
НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ…» (ТИПОЛОГІЧНІ СХОДЖЕННЯ)



КЛЬОПКА АНАСТАСІЯ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
МОВНОГО КОНКУРСУ ІМЕНІ П. ЯЦИКА 



КЛЬОПКА АНАСТАСІЯ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
МОВНОГО КОНКУРСУ ІМЕНІ П. ЯЦИКА 



Дякую 
за увагу!
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