
Ще раз доброго дня вам, 
шановне товариство



Зміна завдань, змісту і 
структури всього 
освітнього процесу –
необхідність сьогодення.



Одна з десяти ключових 

компетентностей нової української школи 
– “усвідомлення ролі ефективного 
спілкування”. 



Предметом 
нашого дослідження 
є психологічний 
підхід до викладання 
української мови та 
літератури та його 
вплив на 
становлення 
“індивідуальної 
освітньої траєкторії 
дитини”.



“Застосування форм і 
методів психологічної 

науки на уроках 
словесності”



Японське прислів’я 
каже: “Учитель – це три 
світи: теперішній, 
минулий, майбутній”



Я – між дітьми на цій землі одвічній.
Думки, мов дужий натяг тятиви…
Вік 21-ий дивиться у вічі:
Які ви? Хто ви? Задля чого ви?
Нова доба. Нові тривоги й болі.
Нової праці непочатий край.
Ген сонце устає на видноколі,
В серцях брунькує доброти розмай.
Не втримаю я мрії на припоні –
Що там, за гранню двох тисячоліть?..
В дітей замерзли душі і долоні.
Іду в майбутнє з ними, щоб зігріть.



Перед роботою поставлені наступні 
завдання:
- простежити зв’язок педагогіки з психологією як 
успішну складову сучасного навчально-виховного 
процесу;
- обґрунтувати доцільність організації уроків української 
мови та літератури з використанням на них 
психологічних вправ;
- запропонувати окремі методичні рекомендації щодо 
використання психологічних вправ у ході структурних 
етапів уроків української мови та літератури;
- з’ясувати пізнавальні можливості інтегрованого уроку 
української літератури та психології;
- популяризувати арт-терапію як різновид технології 
особистісно орієнтованого навчання, гендерний підхід 
до викладання літератури.



Практична цінність роботи 

полягає в тому, що матеріали стануть 
орієнтиром для вчителя-словесника, що 
прагне стати педагогом  нової формації, 
викладати свій навчальний предмет так, 
щоб відбувся перехід “від школи знань 
до школи компетентностей”.



Актуальність запропонованої теми 
зумовлена тими суспільними процесами, 
які не можуть не впливати і на освітній 
простір. На часі питання якісного 
психогічного супроводу навчання не 
лише зі сторони шкільного практичного 

психолога, а й вчителя-предметника.



Людина, яка зустрічається з учнями 

тільки на уроці – по одну сторону 
вчительського столу, а по іншу учні, – не 
знає дитячої душі, а хто не знає дитини, 
той не може бути педагогом. Для такої 
людини за сімома печатками закриті 
думки, почуття та вподобання дітей.

В.О.Сухомлинський



Саме час упроваджувати 
психологію в повсякденне 
життя кожного учня та вчителя, 
адже вчитель-психолог, завдяки 
своєму життєвому досвіду, може 
багато відчути, побачити, 
зрозуміти і навіть передбачити 
в поведінці і знаннях дитини.



Основна мета 
використання психологічних 
вправ на уроках української 
мови та літератури – знімати 
емоційну напругу, розвивати 
уміння краще розуміти себе й 
інших, створювати умови для 

особистісного зростання.



Педагог

Філософ                           
Майстер                         

Психолог

Віра в те, що він робить           
Віра в свої сили                  

Віра в дитину



Керівник окружного 
методичного об’єднання 
вчителів української мови та 
літератури

Керівник творчої 
лабораторії вчителів-
словесників із питання 
компетентнісного підходу при 

викладанні рідної мови.



На базі нашої школи проведено під моїм керівництвом і 

за моєю участю  шість районних семінарів різнопланового 
характеру: 

- “Розвиток критичного мислення на уроках словесності” 
(2009/2010 н.р., семінар учителів української мови та 
літератури); 

- “Літературне краєзнавство як дієвий засіб розвитку 
творчої особистості” (2012/2013 н.р., семінар учителів української 
мови та літератури); 

- “Арт-терапія у навчально-виховному процесі” (2011/2012 
н.р., семінар практичних психологів та соціальних педагогів);

- “Залучення батьків до процесу дошкільного виховання у 
навчальному закладі” (2012/2013 н.р., семінар вихователів 
дошкілля); 

- майстер-клас “Під вітрилами предметно-методичних 
компетентностей” (2015/2016 н.р., семінар заступників 
директорів із навчально-виховної роботи); 

- майстер-клас “Застосування інтерактивних виховних 
технологій у ході класних годин та батьківських зборів” 
(2016/2017 н.р., семінар заступників директорів із виховної 
роботи.



Власними науковими, педагогічними та методичними 
напрацюваннями неодноразово ділюся у ході виступів на 
районних методичних заходах: 

- “Розвиток критичного мислення на уроках словесності” 
(2009/2010 н.р., конференція); 

- “Шляхи оптимізації педагогічної діяльності членів 
методичного осередку в роботі з обдарованими дітьми” (2011/2012 
н.р., конференція);

- “Батьки-вчителі-діти. Шляхи порозуміння” (2012/2013 
н.р., форум); 

- “Арт-терапія у роботі класного керівника” (2013/2014 
н.р., круглий стіл); 

- “Геній Тараса” (2013/2014 н.р., свято відкриття Року 
Тараса Шевченка в Україні); 

- “Упровадження кращих традицій і нових взірців 
педагогічної діяльності, відкриття шляху до пошуку, ініціативи і 
творчості у ході роботи методичного об’єднання” (2014/2015 н.р., 
секційне засідання методичного осередку); 

- “Методика проведення уроків літератури рідного краю та 
позакласного читання” (2016/2017 н.р. секційне засідання 
методичного осередку).



Результативною є участь у конкурсі 
педагогічних знахідок “Творчі сходинки педагогів 
Волині”: 

- “Із історії розвитку освіти в селі Черче Камінь-
Каширського району Волинської області” (2010/2011 н.р., 
книга для читання, у співавторстві); 

- “Ремесла та заняття села Черче Камінь-
Каширського району Волинської області” 2011/2012 н.р., 
книга для читання, у співавторстві); 

- “Розвиток творчих здібностей учнів у ході 
вивчення циклу уроків теми “Ділові папери” (2013/2014 
н. р., методичні рекомендації); 

- “Чітка й злагоджена система роботи класного 
керівника – запорука успішного навчально-виховного 
процесу школи” (2015/2016 н.р., методичні рекомендації).



За результатами моніторингу 

досягнень школярів в олімпіаді з 
української мови та літератури та 
мовному і мовно-літературному 
конкурсах, уже впродовж десяти 
років мої вихованці – неодноразові 
призери.



2013/2014 н.р. 
- 7 клас - ІІІ місце, олімпіада
- 8 клас - І місце, олімпіада
- 10 клас - ІІ місце, олімпіада
- 8 клас - ІІ місце, конкурс знавців української мови
- 7 клас - ІІІ місце, мовно-літературний конкурс
- 10 клас - ІІ місце, мовно-літературний конкурс

2014/2015 н.р. 
- 8 клас - ІІІ місце, олімпіада
- 9 клас - ІІ місце, олімпіада
- 11 клас - ІІІ місце, олімпіада
- 8 клас - ІІІ місце, конкурс знавців української мови
- 10 клас - ІІІ місце, мовно-літературний конкурс
- 11 клас - ІІІ місце, мовно-літературний конкурс

2015/2016 н.р.
- 9 клас - ІІ місце олімпіада
- 9 клас - ІІІ місце, мовно-літературний конкурс
- 9 клас - ІІІ місце, конкурс знавців української мови
- 10 клас - ІІІ місце, олімпіада
- 10 клас - ІІІ місце,конкурс знавців української мови



Етап забезпечення емоційної готовності учнів до 
сприйняття навчального матеріалу

“Автотренінг”
“Словесна формула успіху”
“Крамниця мудрості”
“Дерево бажань уроку”
“Ланцюжок щирих побажань”
“Кошик уроку”
“Обери свій настрій”
“Обери колір свого настрою”
“Готовність до уроку”
“Смайликове вітання”
“Формула уроку”
“Музичне вітання” 

“Міні-тренінг або розминка”



Вправа 
“Дерево бажань уроку”

Перед вами дерево бажань 
уроку. Щоб дати йому життя, 
продовжте висловлювання. 

Я вірю, що на уроці…
Я люблю, коли на уроці…
Я стараюся, щоб на уроці…
Я радію,  коли на уроці…
Мені цікаво, коли на уроці…
Мені сумно, коли на уроці…



Мотивація навчальної 
діяльності школярів

“Притча”
“Проблемні ситуації”



“Притча”
На етапі мотивації учнів до навчання ретельно 

добираю притчі, які містять  чіткі формули успіху.
“Про пряму лінію” 
Одного разу великий індійський імператор 

Акбар прийшов до суду, намалював на стіні лінію і 
запитав у членів суду:

- Як зробити цю лінію коротшою, не торкаючись 
до неї?

Усі мовчали. Лише один чоловік засміявся. Це 
був відомий жартівник Бірбал. Він підвівся, підійшов 
до стіни і намалював над тією лінією, що накреслив 
Акбар, свою лінію, але трохи довшу за першу і сказав:
От я і зробив твою лінію коротшою, не торкаючись її.



Запитання для обговорення
- Чому ніхто не міг виконати 

завдання імператора?
- Як Бірбал знайшов вихід із 

ситуації?
- Які якості проявив Бірбал?
Висновок. Для досягнення цілей у 

житті треба бути винахідливим, 
творчим, вміти знайти вихід із ситуації, 
що склалася. Урок – це не заготовлена 
формула, де треба підставляти дані, це 
– творчість і вміння знаходити складні, 
на перший погляд, рішення.



Етап формулювання мети і 
завдань уроку

“Торбинки знань” 
“Очікування від уроку”
“Незакінчене речення”



Вправа “Незакінчене речення”

Пропоную учням завершити формулювання 
мети уроку.

Орієнтовні початки для уроку української мови 
на тему “Фразеологія як розділ мовознавства про стійкі 
сполучення слів” (10 клас, підсумковий урок)
- систематизувати й узагальнити знання про ...;

- повторити такі основні поняття, як ...;
- розкрити стилістичні можливості ...;
- формувати вміння використовувати ...;
- збагачувати й активізувати ...;
- сприяти розвиткові ...;
- виховувати у собі ...



Етап засвоєння навчального 
матеріалу

“Оживлення мовних понять”
“Перевтілення в літературного 
героя”
“Крісло автора”
“Бачу. Чую. Відчуваю”
“Працюють психологи” 
“Біла ворона”



Вправа “Біла ворона”
Цю психологічну вправу проводжу зазвичай на 

уроках української літератури під час вивчення 
художнього твору, у центрі якого – непересічний, 
оригінальний герой. Наприклад, Федько з оповідання 
В.Винниченка “Федько-халамидник”, Анна з поезії 
Л.Костенко “Кольорові миші”.

Роздаю учням різнокольорові картки, які мають 
пари. Лише один отримує картку білого кольору, якій 
пари немає. Прошу підняти картки вгору так, щоб діти 
змогли очима знайти один одному пару за кольором.
- У кого немає пари? Що ти відчував(ла), коли 
зрозумів(ла), що у тебе немає пари?
- Що ви всі відчували до самотнього учасника? Чи хотіли 
б ви опинитися на його місці?



Рефлексія як повноправна 
складова уроку

“Перегляд очікувань уроку”
“Незакінчене речення”
“Самооцінювання” 
“Лайк”
“Світлофор”

“Долоньки знань”

“Колесо уроку”



Вправа “Колесо уроку”
Заздалегідь заготовляю умовне 

колесо уроку, на осях якого зазначаю 
основні поняття теми. Учень робить 
відповідні позначки крапками на кожній 
осі, що відповідає певному поняттю, яке 
засвоювалося впродовж уроку, і з’єднує ці 
крапки ламаною лінією. За результатами 
цієї лінії можна простежити, який 
матеріал теми учень зрозумів більше, а 
над яким йому потрібно попрацювати 
додатково.



Особливу 
цінність для 
уроків 
української 
літератури 
несе їх 
інтеграція із 

психологією



Окреме місце дотику 
української літератури та 
психології становить поняття 
гендерної культури. Гендер –
система суспільних відносин 
між жінками і чоловіками як 
соціальними істотами.



Урок-психологічне дослідження 
на тему “Два світи загубленого 
цвіту” (компаративний аналіз, за 
творчістю Є.Маланюка та О.Теліги, 
11 клас).

Урок-аналіз стилю чоловічої та 
жіночої манери письма за творчістю 
шістдесятників В.Стуса та Л.Костенко 
“Незламний дух, що не 

підвладний часу” (11 клас).



Концепція нової 

української школи однією 
з десяти ключових 
компетентностей учня 
називає 
“загальнокультурну 
грамотність – здатність 
розуміти твори мистецтва, 
формувати власні 
мистецькі смаки, 
самостійно виражати ідеї, 
досвід та почуття за 
допомогою мистецтва”.



Арт-терапія – технологія 

цілеспрямованого використання 
мистецтва як засобу впливу на 
особистість із метою її самопізнання та 
саморозвитку, лікування та зцілення.

Уперше термін арт-терапія (art-
therapy, дослівно означає "терапія 
мистецтвом”) був застосований 
британським художником Андріаном 
Хілом. В Україні цей термін 
використовується порівняно недавно –
декілька століть.



Сьогодні в науці стосовно 

цього питання виокремлюють 
окреме поняття –
арт-педагогіка.

Деякі педагоги трактують 
арт-терапевтичну технологію 
як різновид технології 
особистісно орієнтованого 
навчання.



- розвиток цілісної особистості
- розвиток творчих здібностей
- створення творчої атмосфери
- поліпшення психологічного 
клімату в колективі
- пізнання себе та оточуючих людей
- позитивні емоції



Арт-терапія – метод самопізнання та 
саморозвитку, лікування та зцілення за 

допомогою творчості



Арт-терапія як система методів включає 
в себе наступні різновиди

- казкотерапія
- притчотерапія
- драмотерапія 
- ігротерапія
- сміхотерапія
- музикотерапія
- кольоротерапія
- відеотерапія
- фототерапія



Казкотерапія – вивчення мовних та 
літературних понять через жанр казки

Форми роботи
- складання власних лінгвістичних казок 
- перенесення змісту відомих народних казок 
на мовний матеріал
- доповнення, поширення казки мовними 
одиницями
- колективне складання казки (кожен учень –
по 1 реченню)



Драмотерапія, ігротерапія – використання 
елементів рольових ігор та створення 
ігрових навчальних ситуацій

Форми роботи
- творчі діалоги
- надання можливості учням висловитися у 
так званому “кріслі автора”
- інсценівки
- “інтерв’ю’’ з мовними поняттями 



Сміхотерапія – стимулювання мислительної 
діяльності учнів через комічні ситуації 
смішинок, до дотичні до мовних тем

Форми роботи
- з’ясування комізму ситуації із перенесенням 
на мовну площину
- складання смішинок, що стосуються певної 

мовної теми



Музикотерапія – сприйняття навчального 
матеріалу із використанням можливостей 
музики

Форми роботи
- застосування музики як фону для читання 
текстів творів
- організація звучання музики на рівні 
регуляції настрою
- використання записів пісень, спеціально 
підібраних на ту чи іншу мовну тему, свого 
роду “Лінгвістичні творчі музичні диктанти”



Кольоротерапія – використання 
психологічних особливостей кольорогами з 
метою розкриття емоційного стану учнів

Форми роботи
- вибір учнями кольору настрою на уроці
- картки із цифровим шифруванням за 
методикою кольорогами
- вправа “Кляксографія”
- вправа “Шматки пирога”
- вправа “Кольорова поетична веселка 
життя”



Відеотерапія – послуговування у ході 
навчальної діяльності  відеороликами, 
презентаційними матеріалами

Переваги прийому
- сучасний якісний демонстраційно-
ілюстративний супровід уроку
- глибина розкриття вчителем навчального 
матеріалу
- емоційне сприйняття матеріалу уроку учнями
- розвиток зорової та слухової пам’яті



Фототерапія – прийом ефектного 
залучення у навчальну діяльність 
фотоматеріалів з метою впливу на 
емоційний стан дитини

Форми роботи
-фотодиктант
-фотопрем’єра



Застосування спеціальних психолого-

педагогічних інноваційних технологій на 
уроках української мови та літератури 
позитивно впливає на:

- активізацію пізнавальної діяльності 
учнів;

- оптимізацію змісту навчального 
матеріалу з погляду вікових та 
індивідуальних можливостей учнів; 

- підвищення мотивації навчальної 

діяльності та забезпечення якості освіти.



Практична цінність роботи –
власні розробки уроків



Урок у лабораторії професора Дієприкметника.
Узагальнення і систематизація знань із теми “Дієприкметник як 

особлива форма дієслова” (7 клас)



Урок в гостях у Язикатої Хвеськи. Урок-узагальнення за темою 
“Фразеологія як розділ мовознавства про стійкі сполучення слів.” 

(10 клас, профільний філологічний рівень)



Заняття-дослідження факультативу 
“Український мовленнєвий етикет”

за темою “Жести правдивіші, аніж слова?” (8 клас)



Урок-пошук обличчя Сміху. “Характеристика дійових осіб 
твору Василя Симоненкя. “Цар Плаксій та Лоскотон” (5 клас)



Урок-“дитяче свято” книжки.
Позакласне читання. “Повчальний зміст казки Галини Малик 

“Вуйко Йой і Лишиня”. (6 клас)



Урок у затишку родинного тепла. “Настрої і почуття, 
висловлені в поезіях Станіслава Чернілевського “Забула внучка в 

баби черевички”, “Теплота родинного інтиму” (6 клас)



Урок-місток з минулого в майбутнє. “Ліна Костенко. “Кольорові 
миші”. Ідея зіткнення неповторності та буденності. “Пісенька про 

космічного гостя”. Значимість гостинності та дружби”. (6 клас)



Урок-проект у світлиці бабусі Пелагеї . Урок літератури рідного 
краю. “Володимир Лис. Документальна книга “Поліська мудрість 

Пелагеї”. Розкриття глибини народного світогляду поліського краю через 

поетичну душу бабусі Пелагеї. (9 клас)



Урок милосердя. Позакласне читання. “Психологічна драма Іванки 
Борсук, маленької людини XX століття, на “кривавій землі у повісті Марії 

Матіос “Черевички Божої Матері”. 
(10 клас, профільний філологічний рівень)



Інтегрований урок української літератури і психології. “Новела Василя 
Стефаника “Камінний хрест”. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні 
особливості. Психологічне розкриття теми еміграції через образ Івана Дідуха. 

Драматизм конфлікту в новелі. Багатогранність символічних образів. (10 клас)



Вправа “Кляксографія”

Вправа “Кляксографія”

Урок-візит до незвичайного лікаря. Урок із застосуванням 
методики арт-терапії. Позакласне читання. “Пейзажна 

лірика Ліни Костенко, Оксани Пахльовської, Ірини 
Жиленко” (10 клас)



Мої досягнення









ДЯКУЮ  ЗА  
УВАГУ


