
КУ Новоодеський РЦФГ та НМЗЗО 

Новоодеська  гуманітарна  гімназія 

 

 

Формування креативної особистості на 

уроках української мови  і літератури 

шляхом використання елементів 

інноваційних технологій 

Матеріали на обласний конкурс «Педагогічний досвід – 2018» 

в номінації «Інноваційні технології в освітньому процесі» 

Ворошилова Валентина Павлівна, 

вчитель  української мови та літератури 

Новоодеської гуманітарної гімназії,  

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель  

 

 

 

 

м. Нова Одеса 2018  



 

Укладач: Ворошилова В.П., вчитель української мови і літератури, 

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти України 

 

Рецензент: Гончар Г.А., заступник директора з навчально-виховної 

роботи Новоодеської гуманітарної гімназії 

Тертична С.А., учитель – методист Новоодеської гуманітарної гімназії 

 

Рекомендовано науково-методичною КУ «Новоодеський РЦФГ та 

НМЗЗО» , протокол №1 від 22.02.2018р. 

 

 У посібнику представлено матеріали з досвіду роботи вчителя 

української мови і літератури Ворошилової В.П. щодо впровадження 

інноваційних методів і прийомів навчання: інтерактивних методів, проектної 

технології,  застосування ментальних карт, плейкастів, віртуальних 

екскурсій, кардмейкінгів, фанфіків.  

 Досвід може бути використаний вчителями при плануванні та 

організації освітнього процесу з української мови і літератури. 

 

  



Зміст 

 

Вступ …………………………………………………………….... 

1.1.Формування освітнього середовища уроку…………………… 

1.2. Нові підходи до формування креативної особистості………. 

1.2.1. Інноваційні методи і прийоми навчання……………………… 

1.2.2. Нестандартні форми творчої роботи на уроках  

     української мови і літератури………………………………….  

2. Результативність участі учнів в олімпіадах 

    і конкурсах……………………………………………………..... 

3. Висновок  

4.Додатки……………………………………………………. 

4.1.Конспект уроку В.Бойченко. Життєвий і творчий шлях  

   (проект)…………………………………………………………… 

4.2 Додаток 2 Учнівська презентація «Життєвий  і творчий шлях  

     В.Бойченка»……………………………………………………… 

4.3 Додаток 3 (Плейкасти)…………………………………………. 

4.4 Конспект уроку. Узагальнення і систематизація вивченого  

     про прикметник………………………………………………..  

4.5 Додаток 5 (Ментальні карти) ………………………………… 

4.6 Додаток 6 (Віртуальна екскурсія) ……………………………. 

4.7 Додаток 7 (Кардмейкінги)…………………………………… 

4.8 Додаток  (Діаграми)………………………………………... 

5. Список використаної літератури …………………………… 

6. Інтернет – джерела …………………………………………… 

  



ВСТУП 

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили 

пріоритети  в галузі освіти . «Нова українська школа» поставила перед 

українським суспільством доволі непросте завдання: сформувати освітній 

простір адекватний викликам ХХІ століття. У концепції «Нової української 

школи» наголошено на тому, що школа тримається на двох найважливіших 

компонентах: зміст освіти й особистість учителя. Нині важливо пам’ятати, 

що учні – також ключовий суб’єкт навчальної траєкторії, тож школа 

майбутнього в Україні мислиться передусім як дитиноцентрична, у якій 

учителі, батьки й учні перебувають у партнерських взаємостосунках. Щоб 

навчання було цікавим, щоб воно надихало дітей  на творчість, критичне й 

креативне мислення, важливо, аби освітній процес відповідав емоціям та 

очікуванням учнів. 

Завдання вчителя – підтримати і розвинути  творчий потенціал 

особистості, допомогти їй  реалізувати себе. У цьому неабияку роль відіграє 

впровадження інноваційних технологій, орієнтованих на креативний 

розвиток особистості.  

Саме тому мене зацікавила науково-методична проблема «Формування 

креативної особистості на уроках української мови  і  літератури шляхом 

використання елементів інноваційних технологій». 

Мета досвіду полягає у створенні сприятливих умов для формування 

творчого потенціалу учнів. 

 

1.1.Формування освітнього середовища уроку 

 

У своїй діяльності орієнтуюся на  концепцію «Нової української 

школи», використовую праці вітчизняних та сучасних дидактів, вчених, 

учителів-новаторів. 



Серед інноваційних надається перевага інтерактивним технологіям, які 

пропагуються О.М.Пєхотою, Я.В.Пироженко, О.І.Пометун. Керуюсь 

методичними  порадами В.Скуратівського, Г.Глазової, використовую ідеї   

О. М.Авраменка,  С.С.Омельчука,  В.В.Шуляра. 

 При формуванні освітнього середовища уроку засобом інтеграції 

ключових компетентностей навчальних  предметів є визначення наскрізних 

ліній, мета яких полягає «сфокусувати» увагу вчителя на досягненні життєво 

важливих для учня й суспільства завдань. 

Опрацювання теоретичних джерел, робота у гімназійній творчій та 

динамічній групах, самоосвіта дали змогу створити власну систему роботи, 

що сприяє розвитку творчих здібностей учнів, креативної особистості.  

 

1.2. Нові підходи до формування креативної особистості 

 

1.2.1. Інноваційні методи і прийоми навчання 

 

Використовую різні інноваційні методи та прийоми навчання, а саме: 

вербальні (бесіда, лекція, пояснення, розповідь, диспут); пояснювально-

ілюстративні (демонстрація наочності й ТЗН, практичні вправи, 

дослідження); інтерактивні (рольові  й дидактичні ігри). Доповнюю методи 

такими прийомами: «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий 

штурм», «А я думаю так», «Навчаючи-вчусь», «Дерево рішень». Одним із 

найважливіших чинників креативного мислення є використання методу 

проектів. Це особливий вид інтерактивної діяльності учнів, шлях задуму та 

ідей, широкий спектр творчості. Під час проектної діяльності учні 

навчаються планувати свою роботу, визначати проблему, шукати шляхи її 

розв’язання, систематизувати матеріал, аргументувати думки, розвивати 

мовленнєві вміння, комунікативні здібності, презентувати свою роботу перед 

аудиторією. 



 На уроці літератури рідного краю, вивчаючи тему «Валерій 

Бойченко – сучасний письменник Миколаївщини. Життєвий і творчий 

шлях. Вибрані статті і поезії  «Три зошита» учні, об’єднавшись у групи,  

працювали   над дослідженням статті  «Шевченків рід і Тарас Шевченко на 

Миколаївщині»(конспект уроку  додаток1). Вони  отримали випереджувальні 

завдання. 

 Група «Режисерська». Інсценізувати уривок з поеми «Катерина» 

Т.Г.Шевченка. 

 Група «Біографи». Підготувати презентацію «Життєвий і 

творчий шлях  В.Бойченка»(додаток 2). 

 Група «Літературознавці». Ознайомити з книгою «Три зошита». 

 Група «Декламатори». Підготувати виразне читання поезій 

В.Бойченка. Кожна група презентувала свій проект.  Для відстеження впливу  

на формування життєвої компетентності учнів провела дослідження 

недописаної тези: «Проекти мене навчають …. Робити  хоч невеликі, але свої 

відкриття, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивають і 

збагачують мовлення». Проектна діяльність сприяє не лише розкриттю 

можливостей і здібностей учнів, а й усвідомленню, оцінці особистісних 

ресурсів. 

 

1.2.2. Нестандартні форми творчої роботи на уроках української 

мови і літератури 

 

 У  динамічній групі разом зі своїми колегами працюю                            

над  питанням «Нові нестандартні форми творчої роботи на уроках мови і  

літератури». 

Особливо мене зацікавили створення  ментальних карт, плейкастів, 

віртуальних  екскурсій, кардмейкінгів, фанфіків. 

Плейкасти – інтерактивні листівки, оригінальний спосіб виразити 

себе, поділитися своїми думками і настроєм. Вони з’єднують в єдине 



творіння слова, картинку, музику. У результаті виходить унікальний 

маленький шедевр.  Їх створювали учні до запропонованих тем, 

використовуючи засоби ІКТ.  Використовую на різних етапах уроку: як 

мотивацію вивчення твору, як фон, коли звучить слово вчителя, художнє 

читання.  Так, учні 5-х класів створили плейкасти до поезії Т.Г.Шевченка 

«Садок вишневий коло хати», П.Тичини «Гаї шумлять», «Не був ти у наших 

краях» тощо. (додаток 3). Такі завдання сприяють розвитку креативності 

учнів. 

Застосування ментальних карт (інтелект- карт)  в навчанні школярів 

може дати величезні позитивні результати, оскільки діти вчаться вибирати, 

структурувати і запам’ятовувати ключову інформацію, а також  відтворювати 

її в подальшому. Розумові карти допомагають  розвивати креативне і 

критичне  мислення, пам'ять і увагу школярів, а також зробити процес 

навчання цікавішим і результативнішим. 

 Мета створення карт може бути різна: запам’ятовування 

складного матеріалу, передача інформації, прояснення для себе якогось 

питання.   

              На  уроках використовую  інтелект-карти для: 

1) роботи з лексичним матеріалом: нові слова – терміни, поняття; 

2) роботи з граматичним матеріалом; 

3) роботи з текстовим матеріалом: складання планів, переказів текстів , 

текстів поезій, що необхідно вивчити напам’ять у вигляді розумових карт; 

4) навчання усного монологічного вислову за допомогою вербальних 

опор: розумова карта виступає в якості вербальної опори 

висловлювання(конспект уроку до теми «Прикметник як частина 

мови»додаток 4) 

 Отже, використання ментальних карт на уроках української мови і 

літератури  є цілком виправданим, адже дозволяє дитині посилити мозкову 

діяльність, звільнити власний потенціал, розвивати творчі здібності. До того 

ж подібна робота пожвавлює роботу учня на уроці, робить процес навчання 



невимушеним, психологічно комфортним і цікавим. Учні 5-6 класів готували 

ментальні карти до вивчених програмових творів з української літератури,а 

також до теми «Прикметник»(додаток 5) 

Віртуальна екскурсія  – відрізняється від реальної екскурсії 

віртуальним   відображенням   реально  існуючих об’єктів з метою створення 

умов для самостійного спостереження, збору необхідних фактів та ін.  

Віртуальні літературні екскурсії поділяються на такі види(додаток 6): 

 літературно-краєзнавчі, 

 історико-літературні, 

 літературно-художні, 

 літературно-біографічні. 

Проведення віртуальної екскурсії,вважаю, варто розпочинати вступною 

бесідою з учнями, в якій необхідно визначити мету і завдання,  можна також 

підготувати так звані маршрутні листи. Особливу увагу звертаю на способи 

навігації по сайту, від однієї експозиції до іншої. 

Велику роль в активізації діяльності учнів під час такої екскурсії 

виконує пошуковий метод. Учні не просто знайомляться з матеріалами 

експозицій, а ще й займаються активним пошуком літературознавчої 

інформації. Це досягається щляхом постановки проблемних питань перед 

екскурсією або отриманими певними творчими завданнями. Під час екскурсії 

учні можуть записувати тези до зошитів, робити помітки. Закінчую  

екскурсію  обов’язково підсумковою бесідою, під час якої учні діляться 

враженнями від побаченого і почутого,узагальнюють,  систематизують 

матеріал, отримують творчі завдання:  написати твір, підготувати виступ, 

створити альбом тощо.  

Залучаю учнів до створення кардмейкінгів  (виготовлення листівки 

ручної роботи). Така робота допомагає зацікавити учнів до написання 

творчих робіт, розвиває і активізує образне мислення, сприяє творчому 

співробітництву між учнями і вчителями. Виготовлення кардмейкінгу може 

стати і домашнім завданням, де розкривається творчий потенціал учня, 



дозволить йому продемонструвати самостійність, самому знайти рішення 

нестандартного завдання (додаток 7). 

Впроваджую ще одну цікаву форму 

роботи як створення фанфіків. 

Спочатку ознайомлюю учнів з одним – 

двома зразками творчих робіт, написаних за 

знайомим їм твором української літератури. 

Пояснюю, який творчий прийом вони  можуть 

застосувати, почавши із найпростіших: лист 

герою твору або письменнику; зустріч і 

розмова із персонажем твору в наші дні; 

розповідь про те, що могло статися  з героями твору через багато років тощо. 

Такий вид роботи дає змогу виявити фантазію, дає простір уяві, висловити не 

лише думки та оцінки, а й спричинені художнім твором емоції та 

переживання. Поступово завдання ускладнюю. Різноманітні види творчих 

робіт вчать висловлювати свої думки, обстоювати власну позицію, креативно 

мислити. 

У процесі роботи переконалася, щоб розвинути творчі здібності учнів 

слід сформувати  у школярів образне мислення. Для цього використовую 

ситуативні завдання. 

 Наприклад, вивчаючи в 11 класі тему « Життєвий і творчий шлях 

О.Довженка», запропонувала учням  роль письменників і журналістів. 

  Такі види роботи дають позитивні результати. В учнів 

формуються навички культури розумової праці. Вони успішно складають 

ЗНО. 

2. Результативність участі учнів в олімпіадах і конкурсах 

Мої учні щорічно стають  переможцями і призерами ІІ і ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. П.Яцика,  

  Фанфік – (вівд англ..fan – 

шанувальник і fiction –

художня література), - текст 

у якому використано ідеї, 

сюжет або (та) персонажі 

оригінального твору 

(здебільшого літературного 

або кінематографічного). 



 Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім.Т.Шевченка. 

Це  учні: Фірса Олена, Співак Ніка, Освальд Катерина, Стеценко 

Анастасія, Галів Алла, Лапко Валерія, Ніколаєнко Андрій,  Глухман Аліна, 

Мунтян Алла, Кротик Дмитро, Зайченко Анастасія. 

 Фірса Олена, Стеценко Анастасія були учасниками ІVетапу 

Всеукраїнських  олімпіад з української мови і літератури  та Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика (додаток 8 діаграми) 

 Розширенню діапазону знань, розвитку творчості учнів 

допомагає і позакласна робота з предмета: це підготовка  тижня української 

мови, зустрічі з письменниками рідного краю, працівниками центральної 

бібліотеки, виступи фольклорного гурту «Пролісок» на районних і обласних 

фестивалях «Різдвяні канікули». 

Висновок 

 

Отже, використання елементів інноваційних технологій  підвищують 

рівень засвоєння навчального матеріалу, сприяють кращому формуванню 

вмінь учнів застосовувати знання на практиці, допомагають стати життєво 

компетентною, креативною і конкурентноспроможною особистістю. 
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ДОДАТКИ 

Додаток  1. 

 Конспект уроку  

Тема.  

Валерій  Бойченко – сучасний письменник Миколаївщини. Життєвий і 

творчий шлях. «Три зошита». Вибрані статті та поезії. 

Робота над дослідженням «Шевченків рід і Тарас Шевченко на 

Миколаївщині» 

Мета. 

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника – сучасника, 

захопити  його творчими дослідженнями та красою поетичного слова; 

розвивати критичне мислення, висловлюючи власні думки про здобутки 

письменника, творчу уяву, вміння вибирати головне шляхом дослідницько-

пошукової роботи; 

виховувати  любов до рідного краю, шанобливе ставлення до творчості 

митця. 

Очікувані результати. 

Після уроку учні: 

- знатимуть: основні етапи життєвого і творчого шляху В.Бойченка; 

про Шевченків рід і перебування Тараса на Миколаївщині, поезії, легенди, 

пов’язані з постаттю великого сина України; 

- умітимуть: складати опорну таблицю або заповнювати паспорт  

письменника, висловлювати думки щодо статей, робити висновки; 

засобами виразного читання передавати настрій поезій. 

Тип уроку. 

Засвоєння нових знань. 

Методи, прийоми і форми роботи. Літературознавче дослідження, 

застосування проектної технології, робота у групах. 



Обладнання. Твори В.Бойченка, використання стенду «Літературна карта 

Миколаївщини» та інтерактивної  дошки (презентація), дидактичний 

матеріал (узагальнююча таблиця «Естетичні уподобання письменника»  або 

«Паспорт письменника» (на вибір учнів), тестові завдання.  

Міжпредметні зв’язки.  Історія 

 

Учні об’єдналися у групи і отримали  випереджувальні завдання. 

Група «Режисерська» . Підготувати уривок з поеми «Катерина» 

Т.Г.Шевченка.  

Група «Біографи» . Підготувати  презентацію  « Життєвий і творчий шлях 

В.Бойченка». 

Група «Літературознавці».  Ознайомити з книгою «Три зошита» 

Група «Декламатори». Підготувати виразне читання поезій.  В. Бойченка. 

До уроку учні опрацювали  статтю «Шевченків рід  і перебування Тараса на 

Миколаївщині» з книги В.Бойченка «Три зошита»  

                                                        

                                                        Епіграф 

Лише любов 

          Посвідчує народу, 

Що ми були, 

                                                        Що єсть, 

                                                        Що будем ми. 

                                                                     В.Бойченко  

 

                                                   Хід уроку 

I. Організація учнів до уроку. 

Створення позитивного настрою і успішної роботи на уроці. 

II. Актуалізація опорних знань. 

Учитель. 



- Пригадайте імена письменників-земляків, видатних майстрів слова. 

Як ви сприймаєте письменницьку діяльність того чи іншого митця? 

            Учні групи « Режисерська» пропонують вам переглянути інсценівку. 

 

 

Учитель. 

- Переглянувши  уривок, пригадайте, будь ласка, з якого він  твору, хто є 

його автором? («Катерина» Т.Г. Шевченка). А хто з письменників- 

земляків написав першу українську оперу  « Катерина» за сюжетом 

Шевченкових творів?(Микола Аркас). А чи знаєте ви, що Шевченків 

рід пов’язаний з нашим краєм?     

 

 

III. Мотивація навчальної діяльності (полікультурна 

компетентність) 

Учитель. 

- Шевченків рід досліджують і сучасні письменники. Один з митців    

Миколаївщини розповів про нього у книзі «Три зошита». А ще у нього 

є чудові поезії, сповнені любові до рідного краю.  Чи доводилось вам 

чути про цю людину? 

 

Цей чоловік родом з Миколаївщини. З юнацьких років захоплювався 

музикою, футболом, складав вірші. У 60-х роках почав друкувати свої поезії 

у пресі. Двічі обирався головою Миколаївської письменницької обласної 

організації. Був одним із засновників, головою редколегії та видавцем 

просвітницької газети «Аркасівська вулиця», першим головою та 

співголовою Всеукраїнського товариства української мови (згодом – 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка. Лауреат Миколаївської обласної премії 

імені  Миколи Аркаса,  Всеукраїнських літературних премій імені Павла 

Тичини(2003) і Олександра Олеся(2008). 



-  Хто ж ця людина? (Валерій Бойченко) 

Так, це   Валерій Бойченко – один із сучасних письменників, наш земляк  

(звертаю увагу на літературну карту Миколаївщини ,використовую 

матеріали, які знаходяться на стенді у кабінеті української мови та 

літератури).  

IV.  Повідомлення теми і мети уроку. 

V.  Сприйняття та осмислення матеріалу. 

Учитель. 

Готуючись до уроку, ви провели дослідницько-пошукову роботу у групах. 

Група «біографів» опрацювала матеріали, добирала фотографії, ілюстрації і 

підготувала презентацію про життєвий і творчий шлях Валерія Бойченка, а 

також виготовила карту «Найголовніші етапи діяльності  письменника». 

(Група представляє свою презентацію.  Див. додаток №1). 

Завдання учням: 

- Слухаючи розповідь, і ,дивлячись презентацію, складіть  опорну 

таблицю «Естетичні уподобання письменника» або заповніть  

«Паспорт письменника».  

- Портрет письменника 

Місце і дата народження  

Родовід  

Портрет  

Вдача, характер  

Освіта  

Сімейний стан  

Заняття, світ захоплень  

Світоглядне кредо  

Творчість  



Жанрова палітра  

Досягнення митця  

-  

- Естетичні уподобання письменника 

Сфера діяльності 

письменника. 

Визначальні риси 

характеру 

Кредо Світ захоплень 

Улюблені 

письменники 

Улюблені 

митці, твори 

Улюблені 

заняття й 

природні 

обдарування 

     

 

(Перевірка опорних таблиць, їх доповнення учнями, вчителем.) 

 

Учитель.  

Група «літературознавців» презентує книгу Валерія Бойченка «Три 

зошита». 

Книга В.Бойченка «Три зошита» видана у 2011 році, складається з трьох 

частин. 

 

І частина – краєзнавчий зошит, 

ІІ частина – поетичний зошит, 

ІІІ частина – публіцистичний зошит. 

(Учні групи «літературознавців» коротко характеризують кожну частину). 

Завдання учням. 

Запишіть у зошити провідні мотиви збірки. 

Учитель. 

Який висновок можна зробити?( книга пронизана мотивами історії та 

сучасності рідної Миколаївщини в контексті історії й сьогодення України). 



  

- Ви прочитали  дослідження  «Шевченків рід і Тарас Шевченко на     

Миколаївщині». 

- Чи все для вас було зрозумілим? 

 

Словникова робота 

Тракт - дорога, шлях. 

Маєток - будинок з прилеглою територією. 

Робота над змістом(компетенція саморозвитку і самоосвіти).  

1. Про кого з дослідників Шевченкового роду на Миколаївщині розповів 

В. Бойченко у своєму краєзнавчому зошиті?  (Про Чаніна). 

2. Де він збирав ці оповіді? (у Державному архіві Миколаївської області, 

Новобузькому районному архіві, в Центральному державному 

історичному архіві України в Києві, в Державному архіві Черкаської 

області та інших архівах, але найцікавішими є оповіді старожилів та 

нинішніх нащадків роду Тараса Шевченка у нашому краї). 

3. Коли видав автор своє дослідження, і як його назвав? (у 2008р. у 

Київському видавництві ТОВ «Елібре» під назвою «Великий рід 

великої людини» ,  у 2009 р.,  російською мовою в Кривому Розі у 

видавництві СТПРЕС» 

4. Як же з’явилися Шевченкові родичі в наших краях? (Поміщик Василь 

Єнгельгард  завербував серед своїх кріпаків села Кирилівки бажаючих 

пересилитися в його степові маєтності над Інгулом. Згодився  на 

переселення й Омелян Іванович Шевченко, рідний брат Тарасового 

батька Григорія Івановича, з чотирма малолітніми дітьми. Їх спочатку 

поселили  в селі Піски, а незабаром вони переїхали в містечко Улянівку 

(нині село Новобузького району). В Улянівці  Омелян Іванович 

одружився вдруге, народилося троє дітей : Єфросинія (1821), Дем’ян 

(1822) і Текля (1823). А коли в кінці 1823 на початку 1824рр 

В.Енельгард повернув Омеляна Івановича в Кирилівку, діти від другого 



шлюбу залишилися в Улянівці. Так на Миколаївщині вкоренилася одна 

з гілок Шевченкового роду). 

5. Хто по смерті Василя Енгельгардта ( 1828) став власником села 

Кирилівки і роду Шевченків? Хто ж служив у цього пана з роду 

Шевченків? (його позашлюбний син Павло Енельгардт, ад’ютант 

віленського генерал-губернатора. У нього й служив козачком  підліток-

кріпак Тарас). 

6. Знайдіть опис села Улянівки? Яким господарем був Омелян Іванович, 

брат Тарасового батька? (першим завів пасіку, за будинком посадив 

сад, вирощував городину стор.62). 

7. Як склалася доля Єфросинії, дочки Омеляна Івановича Шевченка? 

(Розповідь учнів про спадкоємців Баратових, подружжя Гербелів. 

Дівчина працювала у попів Гербелів. Була старанною, тому для неї 

Марфа Данилівна Гербель, найняла вчителя француза, який навчив її 

писати і рахувати, зробила її своєю ключницею (економкою), дружила 

з відданим слугою (родом  з – під Калуги) Олексієм Козловим, 

влаштували вінчання в Улянівській Успенській церкві, тоді ж вона 

виділила молодим кімнату на першому поверсі панського будинку. Про 

це знав і молодий Т.Шевченко, який тримав зв’язки з родичами і не 

пропускав нагоди чи можливості зустрітися з ними. 

Сучасний дослідник С.Чанін розшукав і зробив відеозапис унікального 

спогаду, який передавався нащадками Омеляна Івановича Шевченка. 

Єфросинія, в заміжжі Козлова, розповіла про цей епізод своєму внукові 

Івану Мефодійовичу Шияновському). 

8. Від кого був записаний цей родовий переказ, який  переповідаємо за 

книжкою С.Чаніна? (від внука Єфросині Івана Мефодійовича 

Шияновського). 

9. Зачитати уривок, у якому розповідається про приїзд  у 1845р. 

Т.Г.Шевченка у с.Баратівку до двоюрідної сестри Єфросинії (стор.63 

     2-ий абзац). 



10. Як же автор обґрунтовує можливість приїзду Тараса в наші краї? 

(Переказ епізоду стор 63-64). 

11. Яким маршрутом було здійснено подорож Т.Г.Шевченка у 1845 році? 

(ст..64. 2-й абзац). 

Зробіть висновок. 

- Як доля нащадків Тараса Шевченка пов’язана з нашим краєм? 

- Чи є цей твір актуальним сьогодні? 

- Складання сенкану  про великого Кобзаря відповідно до прочитаного 

твору. 

 Учитель. 

Прилучімося до поетичного слова.  

Група «декламаторів» підготувала поезії Валерія Бойченка з розділу 

«Поетичний зошит» (учні на фоні музики декламують напам'ять поезії: 

«Шевченко над Бугом», «Село Кам’янокостувате», «Стежки дитинства», 

«Яке предивне відчуття», «Початок березня», «Рідне». 

Завдання учням . 

Метод «Прес»  

 Висловіть свою думку щодо прочитаних поезій.( «Я вважаю…») 

 Наведіть приклади- аргументи. («Наприклад…») 

 Узагальніть свою думку, підсумуйте. («Отже…») 

VІ. Узагальнення і систематизація вивченого(компетентність 

саморозвитку і самоосвіти). 

     Виконання тесту. Взаємоконтроль. Оцінювання. 

      1) Де і коли народився В.Бойченко? 

         а) 5 серпня 1836р. на Львівщині .;  



         б) 30 лютого 1941р. на Київщині ;  

         в) 3 травня 1941р. на Миколаївщині ? 

                (3 травня 1941р. на Миколаївщині) 

      2) Яким  видом  спорту  з  дитинства  любив  займатися поет? 

         а) футболом;   

         б) баскетболом;  

         в) волейболом ? 

                (футболом)  

      3) У якому місті  В.Бойченко  отримав  середню  освіту? 

         а) Миколаєві;  

         б) Херсоні;  

         в) Одесі ? 

                (Херсоні) 

      4) Який вищий навчальний заклад закінчив поет?  

         а) Львівський  університет  ім.Франка;  

         б) Київський  університет ім. Шевченка;  

         в) Миколаївський університет ім. Сухомлинського? 

             (Львівський університет ім. Франка)  

       

     5) Як називалась перша збірка  поета? 

        а) «Поліття»;   

        б) «Поезії»;  

        в) «Іскра» ? 

             («Іскра»)  

     6)За яку збірку автор отримав премію ім. Олександра Олеся? 

        а) «Книга Леля»;  

        б) «Три зошита»;  

        в) «Доброта»? 

              («Книга Леля») 

7) У якому році В.Бойченко  став  лауреатом премії   ім. Павла Тичини? 



   а) 1997;  

   б) 2003;  

   в) 2009 ? 

       (2003) 

8) Яку повість американського письменника Віля Джеймса  переклав     

В.Бойченко? 

   а) «Димок»;  

   б) «Корабельна катастрофа»; 

   в) «Сонячні кола»? 

         («Димок») 

9) Який твір був перекладений з англійської мови ? 

   а) «Вітер з Лиману»;  

   б) «У мене курочка  була»;  

   в) «Широти»? 

       (« У мене курочка була») 

10) Хто за  природою свого таланту В.Бойченко? 

    а) лірик;  

    б) актор;  

    в) перекладач ? 

       (Лірик) 

11) Як називалася остання збірка поета? 

    а) «Три зошита»; 

    б) «Правий берег»;  

    в) «Який широкий світ» ? 

         («Три зошита») 

12) До якої спілки письменників входив  В.Бойченко? 

    а) Миколаївської;  

    б) Одеської;  

    в) Харківської ? 

       (Миколаївської) 



 

 

    VIІ. Рефлексивно – оцінювальний етап 

Інтерактивна вправа  «Мікрофон» 

Поділіться враженнями від почутого, обміняйтеся думками. 

 Сьогодні на уроці … (я ознайомилась (вся)  з життєвим і творчим 

шляхом Валерія Бойченка, його книгою «Три зошита») 

 Я дізнався … (про перебування   на Миколаївщині  Шевченкового 

роду і   самого Тараса) 

 Найцікавішим для мене було… (складання сенкану…) 

 Найбільше мене вразила… (тематика творчості поета, творчі 

досягнення….) 

    Учитель. 

 

Ще раз хочу звернутися до епіграфу уроку:                                                                                       

Лише любов 

          Посвідчує народу, 

Що ми були, 

                                                        Що єсть, 

   Що будем ми. 

                 

Дійсно, творчість В.Бойченка живим струмком влилась до широкого 

річища літератури рідного краю. Душею і серцем ми вбираємо художнє 

слово. Ми повинні дбати, щоб не висохло джерело народної мудрості, щоб 

жило у наших серцях. 

 Ми пишаємося тим, що наш край пов’язаний з постаттю такої великої  

     Людини, а завдяки талановитому митцю,ми поповнюємо знання з історії 

рідного краю .То ж будьте вірними,відданими своєму роду й народу. 

Бережіть рідне слово,бо це - душа нашої благословенної матері України.          



VII. Домашнє завдання. 

Скласти  відгук на прочитаний твір В. Бойченка «Три зошита». 

Використана література: 

1. В.Бойченко Збірка  «Три зошита».- Миколаїв: Можливості Кіммерії.-    

2011р.- 426с.  

2. В.Бойченко\\ Література рідного краю: Посібник-хрестоматія.- 

Миколаїв 2003р.-155с. 

3. Миколаївське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка «Живлюща сила Ємигії».-Миколаїв: 

«Іліон» 2015р.-83с. 

 

Додаток 2: Учнівська презентація. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



Додаток 3:  Плейкаст  П.Г. Тичина «Гаї шумлять»

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Додаток 4. 

Конспект уроку 

Тема.  Узагальнення і систематизація вивченого про прикметник 

 

Мета:  Поглибити, узагальнити і систематизувати знання учнів  

  про прикметник  як частину мови; його морфологічні ознаки, 

   синтаксичну роль; вміння аналізувати мовний матеріал,  

                     розвивати творчі здібності учнів, орфографічну грамотність; 

                     виховувати любов до рідної мови, до краси рідного краю. 

Тип уроку:           урок узагальнення та систематизації знань. 

Обладнання:        мультимедійна дошка і проектор, картки, підручник. 

Інтерактивні 

методи: 
 

                                        Перебіг уроку 

І. Організаційний момент. 

Діти, сьогодні ми знову продовжуємо подорожувати  чарівною країною 

Морфологією. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності і ціле визначення.  
Інтерактивна вправа «Незакінчене речення». 

1. Морфологія – це розділ мовознавства ….  

2. Орфографія вивчає ….. 

3. Частини мови характеризуються за такими спільними ознаками ….. 

4. В українській мові …….. 

5. Вони поділяються на …. 

6. До самостійних частин мови належать… 

7. Службові частини мови – це ….. 

8. Вигук не належить ….. 

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку 

Чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

Відповідь починайте такими ключовими словами: 

Я пригадаю….. 

Від уроку я очікую …. 

 

ІV. Узагальнення і систематизація вивченого. 

 Відтворіть у пам’яті за допомогою ментальної карти про прикметник 

як самостійну частину мови; пригадайте, що вам відомо про  його 

граматичні ознаки. 

 Тренувальні вправи 

1. Розподільний диктант  (розподілити прикметники на три 

групи: якісні, відносні, присвійні) 

   



Сліпий,  річковий ,  бабусин,  швидкий , літній , батьків, прекрасний,      

гречаний,  ведмежий , старенький,  кленовий , господаревий , похмурий, 

вечірній,  заячий, буланий.  

2. Записати прикметники в дві колонки, ті що мають ступінь 

порівняння і ті, що не мають ступеня порівняння 

Мають ступінь порівняння:                              Не мають ступеня порівняння: 

Розумний                                                            яскраво-зелений 

дорогий                                                               синюватий  

простий                                                               маленький  

гарний                                                                 порожній  

відданий                                                              прекрасний 

зелений                                                                срібний 

вчорашній                                                            гнідий  

великий  

гострий  

  

3. Вставити одну –н- і –нн- у прикметниках 

Орли(н,нн)ий, солов’ї(н,нн)ий, лимо(н,нн)ий, блакит(н,нн)ий, 

чес(н,нн)ий, страше(н,нн)ий, свяще(н,нн)ий, шале(н,нн)ий, 

пісе(н,нн)ий, ра(н,нн)ій, не проще(н,нн)ий, блават(н,нн)ий. 

4. Робота у парах (картки) 

(Компетентність саморозвитку й самоосвіти) 

Утворити від поданих пар слів складні прикметники, пояснити 

правопис. 

1 група: 

Білий – рожевий, світлий – зелений, мовний – літературний, білий – 

сніг, сніг – білий, червоний – гарячий, вісім – років, політика – 

економіка.              

           2 група: 

Зняти риску, пояснити правопис не з прикметниками. 

Не/озорий, не/вгамований, не/старий, не/бувалий, не/далекий, 

не/веселий, не/дописаний, не/дочитаний. 

3 група: 

Утворити присвійні прикметники від поданих іменників І відміни. 

Який висновок можна зробити щодо правопису прикметників. 

Наталка, Ольга, тітка, свекруха, Одарка, дочка, муха, Мелашка.  

                                        (Взаємоконтроль). 

5. Творче завдання. (компетентність продуктивної творчої праці) 

Робота в групах. Випереджувальне завдання. 

Створити кардмейкінг (листівку ручної  роботи)  

1група: 

Замініть підкреслені слова образними висловами. 

2 група: 

Замініть сумний опис природи на веселий. 

                 3 група: 



Написати твір – роздум на  тему «Зима - чарівниця». 

 

          Зробіть висновок про те, яку роль виконують прикметники в мовленні.  

(Надають висловлюванню забарвленості, емоційності. У літературі 

виконують роль епітетів.) 

 

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання. 

 Інтерв’ю з Прикметником. 

Інтерв’ю (з англ..) «бесіда». 

Учень в ролі прикметника бере інтерв’ю  у однокласників. 

Наприклад: 

1. Назвати граматичні ознаки  прикметника ? 

2. На які розряди поділяється прикметник? 

           3. Які ступені порівняння мають якісні прикметники. 

           4. Які дві групи має прикметник? 

5.Яку синтаксичну роль виконує прикметник? 

 

           Картка само оцінювання «Мої думки» 

- На уроці ……. 

 Я поглибив (ла) знання про …… 

 Цікавим було …… 

 Набуті знання я застосую …… 

VІ. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання. 

Підготуватися до контрольної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5: Використання ментальних карт на уроках української мови і 

літератури 

 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

Додаток 6:  Віртуальна екскурсія до музею І.Франка 

 



 

 



 

 



 

 

 



Додаток 7: Кардмейкінги(листівка ручної роботи) 

 

 

 



 

 



Додаток 8: Результати участі учнів у районних і обласних олімпіадах, 

конкурсах. 

 

 

 


