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Життя моє усе  як на долоні 

По краплі душу іншим віддаю 

Хоч вчора втома нелюдська й сьогодні, 

Любов й довіра – сили придає 



Як калина, зросити теплим соком серця, 

Щоб навіки в душах учнів мудрість предків жила. 

Засвітити у серці вогник віри в добро 

І навчити тримати все життя це тепло. 



Впровадження адаптивної системи навчання 
на уроках української мови та літератури 



Темою мого досвіду є «Адаптативна система навчання на 
уроках української мови та літератури». Автор адаптивної 
системи навчання - А. С. Границька. В основі концепції 
навчання лежить насамперед принципово нова модель 
організації навчання. Організаційна структура уроку дає 
змогу збільшити час самостійної роботи учнів, що в свою 
чергу потребує переходу до безперервного управління, яке 
забезпечує надійну реалізацію на практиці основних 
положень теорії діяльності. В адаптивній системі навчання 
створюються умовидля розумного включення в навчальний 
процес передового досвіду вчителів та результатів 
теоретичних досліджень учених і педагогів-практиків.  



Основною метою адаптивної системи 
навчання є повідомлення нового, 
забезпечення спільного міркування і фіксація 
головного під час пояснення. Навчаю учнів 
згортати і схематично представляти нову 
інформацію та орієнтую їх не на 
запам'ятовування прослуханого, а на 
розуміння й аналіз 



Основною ознакою цієї системи навчання є різке 
збільшення часу самостійної роботи на уроці і, як 
наслідок цього, нормалізація завантаженості учнів 
домашньою самостійною роботою. На уроці учні 
оволодівають прийомами усної самостійної роботи, 
для виконання якої необхідно мати партнера. Цим 
партнером може бути і я, і учень, а також навчальні 
технічні засоби. На домашній час переносяться такі 
види самостійної роботи, які учень спроможний 
виконати сам. 

 



• По-перше, диференційований підхід на уроках завдань з 
адаптацією і виконання домашніх завдань за вибором. 

• По-друге, активізацію розумової діяльності учнів. 
Стимулює мислити, думати, порівнювати, аналізувати, 
виправляючи свої помилки і помилки свого товариша. 

• По-третє, розвиток пізнавальних інтересів учнів до 
навчання. їм цікаво вчитися, прагнучи знати якомога 
більше, щоб виступати в ролі вчителя, контролюючи чи 
перевіряючи товариша. 

• По-четверте, розвиток зв'язного мовлення та творчих 
здібностей учнів. Вони вчаться грамотно, правильно і 
красиво говорити. 

 



- районний 

рівень; 

Олімпіада 

8 кл – ІІ місце 

9 кл – ІІ місце 

Міжнародний 

конкурс  

мовознавців ім.. 

П. Яцика  

8 кл. – ІІ місце 

  

Олімпіада 

9 кл – ІІ місце 

МАН  

9 кл. – ІІ місце 

Міжнародний 

конкурс  

мовознавців ім.. 

П. Яцика  

9 кл. – ІІ місце 

  

Олімпіада 

7 кл – ІІ місце 

Олімпіада 

11 кл. – ІІІ місце 

10 кл. – ІІ місце 

10 кл. – ІІІ місце 

Міжнародний 

конкурс ім. П. 

Яцика 

11 кл. – ІІ місце 

Конкурс ім. Т.Г. 

Шевченка  

10 кл – ІІ місце 

Олімпіада  

11 кл. – ІІІ місце 

Конкурс ім. Т.Г. 

Шевченка  

11 кл. – ІІ місце 

- обласний 

рівень; 

      Міжнародний 

конкурс 

мовознавців ім. П. 

Яцика 

11 кл. – V місце, 

Конкурс ім. Т.Г. 

Шевченка  

10 кл. – VІІ місце 

Участь у конкурсі ім. 

Т.Г. Шевченка  

  

- державний 

рівень; 

      Всеукраїнський 

конкурс «Патріот» 

  



• Інноваційні технології на уроках української мови та літератури 

• Роль навчального диктанту в розвитку пізнавальної самостійності учнів 

• Життєвий потенціал профільної школи 

• Мова – найважливіший засіб спілкування та впливу 

• Узагальнення і систематизація знань з теми «Складнопідрядні 
речення»  9 клас 

• Семінар – практикум за твором Уласа Самчука «Марія» 11 клас 

• Література рідного краю. «Подай свій хліб – і я скажу, хто ти…» Роздуми 
над збіркою поезій Григорія Лютого «Хліб любові» 

• Роман у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму 
нещасливого кохання 

• Урок – подорож. Узагальнення і систематизація знань з теми «Іменник» 
5 клас 



                                                               – Проба пера «Струни наших сердець» 

• Кримські гори 

• Балада про мову 

• Запорізький край 

• До України 

• Ода Шевченкові 

• Мала Батьківщина 

 

• Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу 

• Твір – роздум «Гола пристань» 

• Казка «Лісовий художник» 

• Твір «Зимовий пейзаж у моєму селі» 

 



• Стилістичні особливості фразеологізмів 
прозових творів І.С. Нечуя – Левицького 

• Поетика абсурду в драматургії  Миколи 
Куліша 

• Роль історизмів та архарїзмів у відтворенні 
особливостей доби Київської Русі у романі 
П.Загребельного «Диво» 

 
 



• Свято мови. І тобі рости й не в’януть зроду, квітувать в 
поемах і піснях 

• Виховний захід з народознавства «Дай мені, мамо, 
хустину на згадку» 

• Літературна композиція «Ми тебе не забули, Тарасе!» 

• Літературно-мистецький зорепад особистос-тей 
«Життя в єднанні з творчістю – це  радість» 

• Виховний захід «Шануй батька та матір свою» 

• Виховний захід «Леся Українка – геніальна дочка 
українського народу!» 

 




