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«Впровадження кейс-технологій на 

уроках української мови, 

української  та зарубіжної 

літератур»

Методична тема :





Головне завдання освіти в умовах Нової 

української школи - формування ініціативної 

та самостійної особистості, яка має високий 

рівень комунікації, наділеної творчою уявою 

й ініціативним мисленням.



Застосування кейс-технологій 
забезпечує дотримання загальних 
цілей навчання: засвоєння змісту й 
відпрацьовування навичок на 
необхідному рівні; особистісний 
розвиток, розвиток аналітичних 
навичок і вміння працювати в команді; 
здатність вислухати й зрозуміти 
альтернативну точку зору; уміння 
виробляти узагальнююче рішення з 
урахуванням альтернатив; планувати 
свої дії й передбачати їхні наслідки. 

Особливою формою 

кейс-технологій  є 

інтегровані 

уроки/заняття, 

спрямовані на 

встановлення 

міжпредметних зв’язків,  

що сприяють

формуванню у 

здобувачів освіти 

цілісного, системного 

світогляду,  актуалізації 

особистісного ставлення 

до питань,  що 

розглядають на уроці



У 2020 році під керівництвом методиста НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській  області Кузь 

Тамари Григорівни запрацювала творча 

лабораторія «Кейс-технології у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти».

Створено викладацький блог

«Філолог +» 

https://irinavere.blogspot.com/p/blog-

page.html

Співпраця з НМЦ ПТО, з 
навчальними закладами (ВНЗ, 
ПТНЗ), підприємствами тощо: 

https://irinavere.blogspot.com/p/blog-page.html


В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Навіщо викладачу  блог?

Уточнимо: сучасному викладачу  21-го століття. 

Яким має бути блог?

Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно окреслити ті завдання, які 

поставив перед собою викладач, котрий вирішив вести такий мережевий 

щоденник, окреслити, які функції має виконувати створюваний ним блог.

Інтернет –це надзвичайно потужний навчальний інструмент. Адже 

володіючи елементарними навичками пошуку можна отримати будь-яку 

інформацію і перетворити її спершу на знання, а потім і на досвід. Інтернет-

блоги – це ті носії, які можуть і повинні перетворитися на своєрідну 

«позакласну школу» для здобувачів освіти.



Вище професійне училище №17 м. Дніпра  і є тією 
лабораторією, де навчають і виховують, відкривають 
можливості кожної дитини, допомагають їй розвивати власні 
здібності, а викладачі,  вдосконалюють знання і вміння, 
підвищують рівень своєї професійності; впроваджують 
інноваційні моделі в освітній простір.



З 2019 -2022 роки  член журі у фахових 
конкурсах

Рецензент на збірник
інструктивно-методичних
рекомендацій для викладача
ЗП(ПТ)О
«Сто ідей проведення уроку 
зарубіжної літератури
в закладах професійної
(професійно-технічної освіти)»,
укладений методистом 
НМЦПТО у Дніпропетровській
області
Кузь Тамарою Григорівною

У 2021 - 2022 н.р зі здобувачем освіти групи 
Е21-22/90 Болдирєвим Левом є учасниками
МАН з літературознавчого напрямку



Впровадження новітніх 
технологій в освітній процес -
STEАM-освіта



проведення обласного уроку  зі STEАM-

навчання : «Приготування запечених 

страв з м’яса : каталонські ковбаски»

проведення обласного уроку  зі STEАM-
навчання : «Приготування житнього хліба, 
як відголосок епохи голокосту».



Виступила із доповіддю на тему: «STEAM в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти: досвід впровадження, перспективи розвитку».
У 2021 році було надруковано наукову статтю з вищевказаної теми у збірнику  
учасників ІІІ Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму
«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», які присвячені 
осмисленню теоретичних і методичних принципів забезпечення результативної 
діяльності закладів освіти; проблем цифровізації освіти, шляхів та засобів формування 
ефективного віртуального простору для розв’язання актуальних освітніх 
проблем;питань трансдисциплінарних напрямів наукового мислення; векторів 
особистісного і професійного розвитку педагога, наукового потенціалу та перспектив 
впровадження STEM-освіти тощо. Тези доповідей зорієнтовано на узагальнення, 
систематизацію теоретичних положень, а також на впро-
вадження їх в освітню практику, на використання інноваційних концепцій, 
застосування експериментальних розробок у процесі наукової та освітньої діяльності. 
На підтвердження  участі у виступі та написанні статті отримала сертифікат №ITME-
030010 та почесну грамоту  (наказ НЦ «МАНУ» від 21.09.2021 №278) від Національного 
центру МАНУ .

МАН



•Підготовка призерів обласних 

(всеукраїнських) олімпіад (конкурсів)

У 2019 - участь у заході МАН «Літературні зустрічі «Дотик словом» (обдарова

молодь, яка пише вірші та прозові твори) (К18-24/9 Завгородня Даріко)

У 2020 - участь в обласному конкурсі МАН, присвяченому 165 річниці від

дня народження Дмитра Яворницького (Колеснікова Руфіна гр.НП19-28/9

в номінації «Мовознавча та мистецькознавча спадщина Дмитра

Яворницького»)

У другому етапі X Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка Овчаренко Альона (НП19-19/9) отримала ІІІ місце.
У 2021 -2022 н.р зі здобувачем освіти групи Е21-22/90 Болдирєвим Левом є 
учасниками МАН з літературознавчого напрямку
У Міжнародному XХІІ мовно-літературному конкурсі імені Петра Яцика Квасов Нікіта
(С21-4/9) здобув  ІІІ місце 
У другому етапі XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка Мироненко Петро (Е21-14/9) – здобув ІІ місце 



Наявність друкованих робіт в педагогічних та 
методичних виданнях



Тиждень української 
писемності та мови

Участь в обласному конкурсі 
читців-декламаторів.
Отримали диплом 1-го ступеня в 

обласному конкурсі читців-
декламаторів творчості 
Шевченка

Селфі-акція
«Вишиванка» До цієї 
акції долучилися не 
тільки здобувачі освіти, а 
й викладачі, батьки 
здобувачів освіти 
(дистанційно). 

Виховна година «Шевченко на кожен день»



До 205-річниці з дня 
народження Т.Шевченка

«Європа починається з тебе»

Виховна година до Дня 
пам`яті жертв Голодомору в 
Україні

Виховна година «Твій 
зовнішній вигляд»
(група С20-19/9)

Перший урок 
«Україна
починається з тебе»



Протягом навчального процесу є класним 
керівником групи С20-19/9 за професією: 
«Слюсар-ремонтник»
*Підготовка здобувачів групи та участь у 
зборах машинобудівного підрозділу;
*Відвідування гуртожитку;
*Проведення інформаційних і виховних 
годин;
*Проведення батьківських зборів

Виховна та позаурочна робота зі здобувачами освіти та батьками 



Рівень  володіння сучасними  інформаційними 
технологіями та використання їх в освітньому 
процесі: елементи проблемного навчання: групова форма навчальної 

роботи, метод проектів, методи інтерактивного навчання, прийомів РКМ, уроки-
кейси, STEAM-освіта.

Оволодіння програмами для дистанційного навчання. Для забезпечення 
дистанційної форми навчання здобувачів освіти в умовах карантину та 
створення єдиного інформаційного середовища навчального закладу, 
педагогічні працівники та адміністрація ВПУ 17 перейшли на використання 
пакета хмарних сервісів Google Classroom Як у всіх хмарних середовищах, 
збереження даних користувача відбувається в Інтернеті з можливістю 
одержувати доступ до них у будь-який час і з будь-якого пристрою, з подальшим 
збереженням на жорсткий диск або роботою з даними у «хмарі». Для 
забезпечення зворотнього зв’язку, здобувачам кожного дня, згідно розкладу 
нашою МК гуманітарних дисциплін надсилалися завдання, які обов’язково треба 
було виконати





Навчально-методичні розробки  викладача , які можуть бути 
рекомендовані для розповсюдження як передовий педагогічний 
досвід

* методична розробка «Нетрадиційний підхід у навчанні учнів  
закладів професійної (професійно-технічної) освіти на уроках 
зарубіжної літератури»(схвалено навчально-методичною радою 
НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  від 22.02 2019 року).
* методична розробка – посібник «Кейс – уроки в освітньому 
процесі». (презентація січень-лютий 2022 року)



Дякую за увагу!


