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1. Компетентнісний підхід у навчанні російської мови. 

2. Формування та розвиток ключових компетентностей при вивченні 

російської мови.   

3. Технологічний підхід і його реалізація на уроках російської мови.  

4. Інтегровані уроки як засіб реалізації міжпредметних зв’язків.  

5. Формування мовної особистості учня в процесі навчання російської мови 

з використанням медіаресурсів.  

6. Цифрові технології при вивченні російської мови.  

7. Особистісно зорієнтоване навчання на уроках російської мови. 

8. Дидактичні ігри на уроках російської мови.  

9. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках російської мови.  

10. Технологія критичного мислення на уроках російської мови.  

 

 

* Слухач курсів підвищення кваліфікації має обрати один із варіантів. Слід 

виконати завдання у реферативній формі (обсяг – до 3 сторінок, включаючи 

список використаних джерел; на титульній сторінці потрібно зазначити 

тематику обраного індивідуально-творчого завдання й інформацію про 

виконавця). 
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Виконані завдання просимо надіслати до 17 квітня 2021 року на 

електронну адресу rioidgu@ukr.net (у темі листа зазначайте свої ПІБ та назву 

дисципліни). 
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