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Моніторинг якості знань

2016-2017 н.р. 

2017-2018 н.р.



Конкурс ім. Т.Шевченка
2015-2016н.р.- 1 місце(район),

3 місце(область)

2016-2017н.р.- 1 місце

2018-2019н.р. – 1місце



Конкурс ім. П. Яцика

2015-2016н.р. – 2м.

2016-2017н.р. – 2м.

2017-2018н.р. – 2м.(2)

2018-2019н.р. – 1м.

Олімпіада

2018-2019н.р. – 2м.



• Метод «Припущення на основі запропонованих слів»

• Трипільська культура, письмена, написи в печерах, 
малюнкове письмо, азбука.

• Про що, на вашу думку, йтиме мова на 
сьогоднішньому уроці?

Етап 
актуалізації

•Метод «Спеціальні ролі під час обговорення»

•Завдання. Дослідіть текст «Стародавня писемність IV 
ст. до н. е.» Зробіть висновки відповідно до своєї ролі
•- як історик
•- як географ
•- як етнограф
•- як мовознавець. 

Етап 
осмислення

Фрагмент конспекту уроку 
з української мови у 8 класі

Тема. Узагальнення і систематизація
вивченого про словосполучення і речення

Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань



Етап 
актуалізації

Метод «Знаю 
– Хочу 

дізнатись –
Дізнався»

•

Етап 
осмислення 

Метод 
“Кола Вена”

Фрагмент конспекту уроку 
з української мови у 7 класі

Тема. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань

Знаю Хочу 
дізнатись

Дізнався

1. Дієслова є недок. та док. виду.
2. Знаю, яку дію вони означають.
3. Дієприслівники утворюються від 
дієслів

1
2
3

1
2
3
4

Спільне
другорядна 

дія
тв. від 
дієслів

+ суфікси

Доконаний вид
-дія перед 
основною
-«що зробивши?»

-основа інф.
+ - ши, - вши

Недоконаний вид
-Дія одночасно з 
основною
- «що роблячи?»
-основа
дієслова теп. ч.
+ -учи, - ючи, 
- ачи, - ячи



Фрагмент конспекту уроку 

уроку з української літератури в 10 класі

Тема. Іван Франко «Мойсей»

Тип уроку. Урок формування і вдосконалення вмінь та навичок

Етап 
рефлексії

Метод 
«Незакінчене 

речення»

Поема Івана  
Франка «Мойсей» 
для мене - це…..

«Асоціативний кущ»
- служіння народові

- сила духу
- жертовність
- осуд рабської покори

- сумніви у важкі періоди
- приреченість

- самотність
- земне і вічне

МОЙСЕЙ

















Банк дискусійних 
питань



Українська література

O 1.Чи надовго запанував мир у родині 

Кайдашів?

O 2.Чи актуальними є думки Г.Сковороди 

про «сродну працю»?

O У байці «Ведмежий суд» Є.Гребінки 

відсутня мораль. Сформулюйте її ви.

O Викладіть свої думки стосовно того, чи 

тільки злом можна зупинити зло? Чи 

існують інші шляхи його подолання?



Українська мова

O 1.Чи будь-яке утворене слово стає мовним 
набутком? Чому?

O 2.Обгрунтувати думку: чи потрібні головні 
члени речення в мовленні? Яку роль вони 
відіграють?

O 3. Розв'язати суперечку: «Чому це ти 
самостійний, а я службова?»

O 4.Дати обгрунтовану відповідь: які частини 
мови мають граматичну категорію роду? 
Відповідь проілюструвати прикладами.





Використання технології розвитку 
критичного мислення в освітньому 

процесі НУШ
Головне завдання вчителя в сучасній 

школі – не накопичення дитиною 

інформації, а учіння тому, як вчитися, і 

навчання тому, як мислити.

«Я слухаю – і забуваю, бачу – і 

запам'ятовую, роблю – і розумію»

Китайське прислів'я



Найбільш поширені стратегії 
критичного мислення

O Ромашка Блума



РАФТ

O Р - роль.

O А – аудиторія.

O Ф – формат.

O Т – тема.







«Фішбоун»



Драматичні ролі





Інтерв'ю



Захист проекту



Робота в групах







Дякую за увагу!


