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Професійне кредо 

Головне – навчити дітей мислити 

 

     Бертольд Брехт 



Основними завданнями 
проблемного навчання є: 

• розвиток мислення, здібностей учнів, їх творчих 

умінь;  

 

• виховання активної творчої особистості, яка вміє 

бачити, ставити і  вирішувати нестандартні 

проблеми;  

 

• засвоєння учнями знань, умінь, які самостійно 

здобуті в ході активної пізнавальної діяльності 
 

 



Проблемне навчання ( як і будь-
яке інше навчання) може сприяти 

реалізації двох цілей:   
 
• сформувати в учнів необхідну систему 

знань, умінь і навичок;  

 

• досягти високого рівня розвитку школярів, 

розвитку здатності до самонавчання, 

самоосвіти. 

 



Типи уроків 
• урок-диспут;  

 

• урок відкриття;  

 

• урок- діалог;  

 

• урок – пошук істини;  

 

• урок-дослідження;  

 

• урок із застосуванням критичного мислення 



Переваги проблемного 
навчання 

• Вчить мислити логічно, науково, творчо.  

• Робить навчальний матеріал більш доказовим та 

переконливим для учнів, формує не тільки знання, а знання-

переконання, що слугує основою для формування наукового 

світогляду.  

• Сприяє формуванню стійких знань, так як матеріал, 

самостійно здобутий учнем, міцно зберігається в пам'яті.  

• Впливає на емоційну сферу учнів, формує такі цінні почуття. 

Як почуття впевненості у своїх силах, радість та задоволення 

від напруження розумової діяльності.  

• Формує в учнів елементарні навички пошукової, 

дослідницької діяльності.  

• Активно сприяє розвитку позитивного ставлення та інтересу 

як до даного навчального предмету, так і до навчання взагалі 



Шляхи і правила створення 
проблемних ситуацій 

• спонукання учнів до пояснення явищ, фактів, 

їх зовнішньої невідповідності, протиріччя;  

 

• спонукання до вибору правильного варіанту 

відповіді та її обґрунтування;  

 

• перехід від одиноких фактів до узагальнень;  

 

• зіставлення суперечливих фактів, явищ  



Висновок 

Ефективність проблемного навчання в тому, 

що воно сприяє розвитку пізнавальної, 

комунікативної, практичної і творчої 

діяльності учнів, їхньої особистості, вмінню 

випускників школи використовувати засвоєні 

знання в реальному житті для вирішення 

практичних завдань 



Результативність  
Олімпіади 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Районний 
рівень 

7 клас  
ІІ місце 

 
10 клас 
 ІІІ місце 

8 клас  
ІІ місце 

 

9 клас  
І місце 

7 клас  
ІІІ місце 

- 

Конкурси 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Районний 
рівень 

Конкурс 
учнівської 
творчості  
ІІ місце 

Конкурс 
учнівської 
творчості  
ІІІ місце 

 

Конкурс 
учнівської 
творчості  
ІІІ місце 

Конкурс творів 
«Юні 

рятувальники» 
ІІ місце 

Конкурс 
учнівської 
творчості  
ІІІ місце 

 

- 



Виступи на зборах, семінарах, 
педрадах 

• Практичне застосування особистісно – зорієнтованої 
технології при вивчення української мови та літератури 

• Використання комп'ютерних технологій у навчальному 
процесі 

• Формування читацької компетентності учнів 

• Організація роботи з обдарованими дітьми 

• Взаємозв'язок оцінки вчителя та самооцінки учня 

• Інтерактивні технології 

• Формування комунікативної компетентності учнів при 
вивченні рідної мови шляхом впровадження технології 
продуктивного навчання 



Позакласна робота 

• Свято рідної мови «Мова – правдивий 
свідок історії» 

• Літературно – музична композиція – роздум 
«Перехрестя долі Кобзаря» 

• Літературний вечір «Думи мої, думи мої» 

• Конкурс знавців творчості Т.Г.Шевченка 
«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» 

• Усний журнал «Наші імена» 

• Літературний вечір до дня народження Лесі 
Українки «Мрії зламане крило» 



Дякую  
за 

 увагу! 


