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Посилання на роботу на Google диску: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xR7xRZlbVCV4YAfN8g5K3i81xncTBJC

i?usp=sharing 

Мета: удосконалювати знання змісту трагедії В.Шекспіра «Гамлет»,  розвивати 

уміння розмірковувати над конфліктом твору;  розширювати розуміння образу 

Гамлета, як вічного образу;   розвивати логічне мислення; виховувати 

естетичний смак; уміння співпереживати, співчувати.) 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання: мультимедійна презентація, проектор, роздатковий матеріал, 

смартфони/планшети, наочність, інтерактивні матеріали, мобільний додаток 

Kahoot, кубик Блума, чек-листи для самооцінювання. 

Хід заходу 

І. Організаційний момент. 

1. Шкала настрою. 

 - Добрий день, шановні здобувачі освіти. Перш ніж ми розпочнемо роботу 

пропоную прислухатися до себе, своїх внутрішніх почуттів і визначити свій 

настрій. А допоможе оцінити його наша шкала. Перед собою Ви бачите 

координатну вісь із числами від 0 до 10. Перед Вами лежать кольорові стікери 

жовтого та зеленого кольору. Візьміть, будь ласка, жовтий стікер, напишіть на 

ньому своє ім’я та розмістіть його на нашій шкалі настрою. У кінці уроку 

перевіримо, чи зміниться ситуація. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Робота з відеоматеріалом. Пропедевтика створення ментальних карт. 

https://drive.google.com/drive/folders/1xR7xRZlbVCV4YAfN8g5K3i81xncTBJCi?usp=sharing


На уроках для засвоєння, узагальнення та систематизації знань ми 

використовуємо метод створення ментальних карт. Для кращого засвоєння 

матеріалу, поданого у відеоматеріалі, 

(https://www.youtube.com/watch?v=qCzBK09tDWE ) візьміть чисті аркуші, що 

знаходяться перед вами та кольорові олівці. По ходу представлення інформації, 

занотуйте основні тези у зручному для вас форматі. 

( Перегляд відео,  паралельне створення ментальних карт) 

2. Кінезіологічна вправа «Тім’я – плечі» 

Пропоную вам трішки відпочити та активізувати роботу півкуль нашого мозку. 

Проведемо вправу на увагу: я буду називати частини тіла, а ви повинні 

торкнутися їх. Будьте уважні, бо я намагатимусь заплутати вас. Розпочинаймо! 

3. Ігровий метод «Кубик Блума» 

Погляньте на предмет у моїх руках. На кожній грані кубу розміщено завдання. 

Пропоную об’єднатись у групи по 4(3,5) чоловіки за порами року ( зими, весни, 

літа, осені)і, обравши завдання з будь-якої грані, виконати його. Можна і 

потрібно використовувати свої ментальні карти. 

Завдання на гранях: 

1)Назвіть 3 головних героїв твору «Гамлет». 

2) Запропонуйте альтернативний щасливий кінець. 

3)Придумайте 3 запитання по темі нашого заняття. 

4)Поділіться думкою, що б зробили ви на місці принца Датського? 

5)Поясніть значення поняття «Трагедія». 

6) Чому Офелія втратила здоровий глузд? 

ІІІ. Узагальнення і систематизація набутих знань. 

https://www.youtube.com/watch?v=qCzBK09tDWE


1. Гра у мобільному додатку   «Kahoot» 

Наші групи змінюють свій склад (вгору, вниз, ліворуч, праворуч). Прошу 

підготувати ваші ґаджети  та розгорнути додаток Kahoot.  Внизу екрану по 

центру ви бачите позначку з написом «EnterPIN».Увага на дошку.  Вгорі ви 

бачите цифри. Введіть їх у вільне поле. Далі зазначте назву вашої робочої групи 

і натисніть «Enter». Перед вами є завдання і 4 варіанти відповідей, позначених 

різними кольорами. На екранах ваших смартфонів будуть лише кольори, серед 

яких вам треба обрати правильний. Зверніть увагу, що враховується не лише 

правильність, а й швидкість виконання. На надання відповіді надається 30 

секунд. Починаймо! 

https://create.kahoot.it/details/c882697a-14a8-4303-b226-fa7a0dea5b00 

2. Хвилинка відпочинку. 

Руханка  

Після плідної праці пропоную трішки відпочити. Прошу встати з місць і 

зайняти місце таким чином, щоб вам було зручно виконувати рухи. 

Починаймо! 

Дякую всім, сподіваюсь руханка принесла вам задоволення. 

ІV. Підсумок заняття. 

1. Самооцінювання. Робота з чек-листами.  

Перед собою ви бачите чек-листи для самооцінювання. Подумайте та 

проаналізуйте свою роботу під час заняття та об’єктивно оцініть її.  

( Збираю чек-листи, підбиваю підсумки, виводжу на екран у вигляді діаграми) 

2. Оцінювання. 

V. Рефлексія. 

https://create.kahoot.it/details/c882697a-14a8-4303-b226-fa7a0dea5b00


1. Шкала настрою. 

Пропоную повернутися до нашої шкали настрою, зазначити на зелених стікерах 

своє ім’я та закріпити його у відповідному числовому полі. Як бачимо, настрій 

… .  

VІ. Домашнє завдання. 

Підготуйте розповідь від імені Гораціо про все, що відбулося в Ельсінорі (І 

група) 

Виготовіть стрічку подій за хронологією п’єси (ІІ група) 

Напишіть есей на тему: «Чи варто мстити ворогам?» (творче завдання) 

- Дякую за увагу! 

Використані джерела: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=qCzBK09tDWE 

2. http://rushist.com/index.php/literary-articles/7081-gamlet-test-po-

soderzhaniyu-s-otvetami 

3. https://www.tania-soleil.com/to-be-or-not-to-be-that-is-the-question-by-

william-shakespeare/ 

4. https://learningapps.org/4900240 

https://www.youtube.com/watch?v=qCzBK09tDWE
http://rushist.com/index.php/literary-articles/7081-gamlet-test-po-soderzhaniyu-s-otvetami
http://rushist.com/index.php/literary-articles/7081-gamlet-test-po-soderzhaniyu-s-otvetami
https://www.tania-soleil.com/to-be-or-not-to-be-that-is-the-question-by-william-shakespeare/
https://www.tania-soleil.com/to-be-or-not-to-be-that-is-the-question-by-william-shakespeare/
https://learningapps.org/4900240

