
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни 

«Методи і прийоми творчої роботи вчителя 

української мови та літератури» 

Викладач – доц. Мельникова Руслана Миколаївна 

 

Посилання на відеозустріч 16.03.2023 р. о 16.00: 

https://meet.google.com/xin-xxiv-qfb 

 

1. Інтерактивне навчання: сутність, основні ознаки, функції. 

2. Розробити фрагмент уроку із застосуванням технології колективно-

групового навчання на уроках української мови (української літератури). 

3. Сутність інтерактивної технології кооперативного навчання. 

4. Формування мовної особистості учня в процесі навчання української 

мови з використанням довідкових медіаресурсів. 

5. Використання цифрових технологій в процесі навчання української 

мови. 

6. Розробити фрагмент уроку із застосуванням технології 

кооперативного навчання на уроках української мови (української 

літератури). 

7. Кооперативне навчання в системі розвитку комунікативних умінь 

школярів. 

8. Застосування групових технологій на сучасному особистісно 

зорієнтованому уроці української літератури. 

9. Особливості використання інтерактивних технологій на уроках 

української мови в старшій школі. 

10. Технології опрацювання дискусійних питань. 
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*Слухач курсів підвищення кваліфікації має обрати один із варіантів. 

Слід виконати завдання у реферативній формі (обсяг – 5 сторінок, 

включаючи список використаних джерел. На титульній сторінці потрібно 

зазначити тематику обраного індивідуально-творчого завдання й інформацію 

про виконавця (прізвище, ім’я, по батькові, місце професійної діяльності). 

 

 

Виконані завдання просимо надіслати на таку електронну адресу: 

ryslana.melnikova@gmail.com до 18 березня 2023 року (у темі листа 

зазначайте свої ПІБ та назву дисципліни) 
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