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ВСТУПНЕ СЛОВО
Школа методистів-кореспондентів обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Cухомлинського була створена відповідно до
наказу Міністерства освіти України від 28.10.1997 року № 385 на основі
«Положення про методистів-кореспондентів» з метою подальшого
вдосконалення науково-методичної, професійної діяльності творчо працюючих
педагогів області. Базовим навчальним планом трирічної обласної школи
методистів-кореспондентів (2010-2012 рр.) з постійним складом слухачів,
зарахованих на навчання за рекомендаціями районних та міських методичних
кабінетів (центрів), передбачалась соціально-гуманітарна, науково-теоретична
та методична підготовка слухачів, індивідуальна творча робота, контрольнооцінні заняття та педагогічна практика на базі кращих навчальних закладів та
творчих лабораторій педагогів області.
Учителі, творчі проекти яких представлені у збірнику, є розробниками
авторських програм, науково-методичних посібників та публікацій; мають
значний рівень фахової підготовки, широку ерудицію, наукову компетенцію,
високий інтелектуальний потенціал. Технологічна підготовка методистівкореспондентів на основі сучасних досягнень психолого-педагогічної науки
створює умови для організації пізнавальної діяльності учнів, пошуководослідної роботи, зміцнює інтерес до предмета, забезпечує поєднання
функціональних обов'язків учителя, вихователя, психолога, наставника,
консультанта. Педагоги майстерно ведуть вихованців сходинками зростання,
сприяють вибору ними профілю навчання і майбутньої спеціальності в межах
обраної професії, виховують в учнів загальнолюдські громадянські якості,
інформаційну культуру, самостійність у пошуку рішень.
Методисти-кореспонденти у творчих проектах розкривають майстерність
прогнозування навчального процесу, передбачають його результати,
спрямовують навчальну діяльність учнів на індивідуальну продуктивну,
самостійну творчу роботу, розвивають дослідницькі вміння, комунікативні
здібності та навички самоорганізації.
Крім моделей уроків на основі особистісно орієнтованих технологій,
автори пропонують цікаві форми позаурочної роботи, нетрадиційні виховні
заходи. Даний збірник матеріалів з досвіду роботи методистів-кореспондентів
розкриває умови і перспективи професійного зростання педагогічних
працівників і буде корисним як досвідченим, так і молодим учителям.
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Майстер-клас Бирзула Віталія Леонідовича,
учителя історії, директора Златопільської гімназії
міста Новомиргорода.
Творчості можна й потрібно учити.
Г. Альтшуллер
Одним із пріоритетних напрямків розвитку
освіти є формування в учнів сучасного світогляду,
розвиток творчих здібностей і навичок самостійного
наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації
особистості. Це вимагає нових підходів до конструювання навчальновиховного процесу. Перед учителем постає завдання зацікавити учнів не тільки
змістом навчального матеріалу, а й способом його вивчення, відучити від
«зубріння», привити бажання і виробити уміння думати, привчити ставити
запитання і не боятися помилятися, щосекунди нагадуючи, що помилки – засіб
творчого зростання. Здатність дитини до саморозвитку, її творчу активність як
головну умову успішності в подальшому житті можна стимулювати,
застосовуючи розвивальне навчання з використанням елементів ТРВЗ та
ейдетики. ТРВЗ-педагогіка як науковий і педагогічний напрямок сформувалася
в нашій країні в кінці 80-х років. Вона ґрунтується на теорії розв’язування
винахідницьких задач (ТРВЗ) російської (точніше – радянської) школи Г.С.
Альтшуллера та є закономірним продовженням розвивального навчання.
Важлива складова ТРВЗ-педагогіки – системно-функціональний аналіз (СФА),
при якому навчальний матеріал не просто вивчається, а досліджується як
система. Системно-функціональний аналіз часто використовую на уроках,
виявляючи спільно з учнями причинно-наслідкові зв’язки і приховані
залежності як в середині системи, між її окремими елементами, так і у
відношеннях з іншими системами. СФА виступає в якості інструмента для
аналізу ситуацій, подій, явищ, а також дає можливість організувати,
систематизувати інформацію, встановити зв’язки і сформулювати висновки.
Виконання аналізу за визначеними правилами дозволяє сформувати узагальнені
навики мисленнєвої діяльності, які можна застосувати під час аналізу будь-яких
ситуацій і об’єктів і таким чином надати знанням практичного характеру.
ТРВЗ-педагогіка дає можливість ефективно поєднувати різноманітні
форми і методи навчання. Такі прийоми, як «Прес-конференція», «Виконай
роль», «Опитування ланцюжком», «Економне опитування», «Вулик»,
«Сніжка», дидактичні ігри «Точка зору», «Так-ні», «Впізнай, хто я» сприяють
міцності знань учнів, навчають їх думати, вміти в новій ситуації самостійно
побачити проблему, розглянути її системно, висунути власні гіпотези,
обгрунтувати їх і запропонувати ефективне рішення.
«Пам'ять є комора розуму», – писав Джон Локк. Процес навчання вимагає
від учнів уміння обробляти та зберігати велику кількість інформації, в тому
числі текстової та хронологічної. Ейдетика – це технологія розвитку образної
пам´яті. Вона вивільняє сили розуму для думки. На своїх уроках найчастіше
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використовую метод гачків, метод опорно-буквенних піктограм, метод
листівок. Останній найкраще підходить для вивчення історичних дат.
Ефективне використання ТРВЗ-технології можливе після серйозної підготовки.
Проте її можна успішно опанувати, тому що це цікаво, захоплююче і
результативно.
Елементи ТРВЗ-педагогіки використовую і в позакласній роботі з
предмета. У Златопільській гімназії протягом 15 років працює історикокраєзнавчий клуб „Пошук”. Напрямки роботи членів клубу різноманітні.
Пошуківці досліджують історію гімназії, розвиток освіти та національновизвольного руху в нашому краї, досліджують життєвий та творчий шлях
видатних земляків, історію краю періоду Великої Вітчизняної війни.
Дослідницька діяльність проходить в кілька етапів: формулювання проблеми,
збір відомостей з даної проблеми, висування вихідних припущень, подальша їх
перевірка. Крім практичного спрямування, члени клубу знайомляться з
формами та методами історично-пошукової роботи. Місцевий матеріал
„оживляє історію”, робить її особистісно значимою, дає можливість здійснити
відкриття, наближає учнів до наукової діяльності, виховує інтерес до вивчення і
збереження історичного середовища, має значний виховний вплив на
формування особистісних якостей учня, а інструментарій ТРВЗ-педагогіки дає
можливість сформувати цілісне бачення предмета дослідження з його
протиріччями та взаємозв'язками. Діяльність клубу неодноразово була
відзначена грамотами та дипломами районного і обласного рівня:
 Мачуський С. (10 кл.) став переможцем обласного історикогеографічного конкурсу «Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу»,
присвяченого 70-річчю Кіровоградської області. Тези його науководослідницької роботи «Златопільська перлина» увійшли до збірника «Моя
Кіровоградщина – перлина скіфського степу» (2009);
 Зарудня А. (10 кл.) – переможець ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості «Ідея Соборності України» (2009);
 Лавриченко О. (10 кл.) стала переможцем ІІ (районного) етапу
Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл» (2011 р.);
 Лепеха М. (11 кл.) підготувала роботу та направила її на розгляд журі
Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття». Її
мультимедійний проект – «Якою є правда про народ-переможець» (2011 р.) (усі
вищезазначені учні – члени клубу «Пошук»).
Як показує практика, головна привабливість методології ТРВЗ в тому, що
вона розвиває і підсилює інтерес учнів до процесу навчання, а також створює
умови для успішної соціалізації молодих членів суспільства.
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Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії
Тема: «Київська Русь за князювання Ольги та Святослава» (7 клас).
Завдання сучасного вчителя не подавати
навчальний матеріал у готовому вигляді,
а організувати його дослідження учнями.
А.Гін
Мета: охарактеризувати становище Київської Русі за правління Ольги та
Святослава; сприяти розвитку ключових та предметних компетентностей учнів:
формувати системне бачення історичного процесу, розвивати вміння критично
мислити, аналізувати, порівнювати історичний матеріал, працювати з
різноманітними історичними джерелами, робити висновки; формувати
лідерські якості, навички самостійної і командної роботи на уроці історії;
виховувати інтерес та повагу до минулого свого народу.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: Свідерський Ю., Ладиченко Т., Романишин Н. Історія
України (7 кл.); атлас «Історія України 7 кл.», портрети Ольги та Святослава,
схема «Системно-функціональний аналіз», мультимедійне обладнання.
Основні поняття: реформи, данина, погост, устави, уроки, печеніги.
Очікувані результати:
 учні характеризують Ольгу й Святослава та їх політику;
 визначають хронологічні межі правління князів Київської Русі та
встановлюють їх хронологічну послідовність;
 показують на карті основні напрямки походів Святослава;
 порівнюють діяльність перших князів;
 застосовують та пояснюють на прикладах нові поняття та терміни;
 знаходять в різноманітних джерелах потрібну інформацію та
оперують нею під час уроку;
 демонструють уміння індивідуальної та групової роботи.
Хід уроку
І. Організація класу
Налаштування учнів на робочий лад та орієнтування їх у навчальному
матеріалі.
Повідомлення теми, мети та плану уроку, організація самостійного
цілепокладання учнями, постановка пізнавальних задач.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Хронологічна розминка за матеріалом попередньої теми.
Прес-конференція
Відповіді князів Олега та Ігоря на запитання
(репродуктивні, розширюючі, розвиваючі) аудиторії.
ІІІ. Опрацювання нового матеріалу
Актуалізація наявних знань учнів з теми, що вивчається.
«Мозковий штурм» Задати якомога більше питань до теми.
Учнівські повідомлення «Правителі Київської Русі Ольга та Святослав».
Відповіді виступаючих на запитання товаришів (репродуктивні,
розширюючі, розвиваючі).
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Робота в групах
1 група. Скласти схему СФА діяльності княгині Ольги (с. 37-40
підручника).
2 група. Скласти схему СФА діяльності князя Святослава (с. 40-45
підручника).
Представники груп висвітлюють результати спільної роботи на дошці.
Експериментування з системою
А що було б, якби …?
«Мозковий штурм»
Назвати спільне та відмінне у діяльності Ольги та Святослава.
Назвати позитивне та негативне у діяльності Ольги та Святослава.
Завдання для роботи з картою
Ознайомитись з легендою карти «Київська держава за князювання Ольги
та Святослава» (атлас с. 7) і визначити основні напрямки їхніх походів.
Завдання для роботи з поняттями
1. Дати авторське визначення термінам «реформа», «данина», «печеніги».
2. Співставити власні визначення
з визначеннями, наведеними у
словнику понять і термінів підручника (с. 232), та записати їх у зошит.
ІV. Рефлексія вивченого матеріалу
Обговорення в загальному колі (відкриті питання)
В чому полягає реформаторство Ольги?
Як ви гадаєте, чому М.Грушевський назвав Святослава «козаком на
престолі»?
Схема генетичного аналізу (СГА) київських князів. Скласти на дошці та
перенести її у зошити.
V. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника §4, с. 37-46, доповнити схеми СФА
діяльності Ольги та Святослава, ознайомитись з матеріалом §5, підготуватись
до «Прес-конференції» (Ольга, Святослав).
VІ. Підбиття підсумків уроку
Активізація зворотнього зв'язку.
Демонстрація меж знань.
Коментування та оцінювання роботи учнів під час уроку.
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Майстер-клас Бігун Ірини Олександрівни,
учителя української мови та літератури ЗШ
І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської міської ради,
учителя вищої категорії, заступника директора з
навчально-виховної роботи.
Свою професію люблю за те, що працюю з
людьми і, зокрема, з дітьми, а дитяча душа –
найчистіша і найдовірливіша.
Розпочинаючи урок української мови чи
літератури, намагаюся пробудити дитячий інтерес
до теми чи то емоційним вступом, чи то
прочитанням окремих найцікавіших уривків твору.
Намагаюся відчути настрій класу з першої
хвилини уроку. Якщо діти неврівноважені, збуджені, стараюся спокійним
тоном або й мовчанням досягти тиші. Переконана, що підвищення тону, окрики
ніколи не розкриють дитячі душі до співпраці. Якщо учні мляво сприймають
матеріал, то, навпаки, підбадьорюю їх і налаштовую на робочий лад.
Неуважних заохочую різними способами: і усмішкою, і словом, і
поглядом. А на перерві обов’язково підійду і поговорю з ним.
Залучаю учнів до активної роботи ще й так: перевіряючи робочі зошити,
пишу на полях – «Молодець!», «Будь охайнішим!», «Попередня робота
виконана старанніше!», «Відчуваються зміни на краще!» та інше. Це ж саме
кажу і вголос.
Після закінчення навчання, перед канікулами, часто визначаю кращого
знавця теми, учня, у якого був найохайніший зошит, хто був найстараннішим,
хто – найбільш ерудованим, хто – найбільш дисциплінованим.
Більшість педагогів помічає, що сучасні діти не проявляють інтересу до
читання, і, особливо, до читання програмових творів. Тоді читаю їм сама (на
уроці стоїть тиша, діти зацікавлено слухають і майже всі вдома дочитують твір
до кінця).
На уроках літератури прошу дітей висловлювати свої думки щодо сюжету
твору чи окремих його епізодів, відповідей один-одного. Але якою б не була
дитяча думка, спрямовую її так, щоб вона пробуджувала лише добрі дії та
вчинки.
Систематично знайомлюсь з новинками фахової літератури, з подіями в
державі та світі, тому що авторитет учнів не можна завоювати надмірними
вимогами, одиницями чи безкінечним читанням моралі, а тільки власними
знаннями.
Батькам іду першою назустріч, не чекаю, поки вони поцікавляться
справами своєї дитини, при зустрічі розповідаю про досягнення учнів.
Працюю над проблемою «Формування грамотності та культури мовлення
учнів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій на
уроках української мови та літератури». Під час занять значну увагу приділяю
роботі з електронними схемами, таблицями, завданнями з програмних
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навчальних посібників з мови та літератури, над допущеними помилками,
роботі зі словниками, самоперевірці, взаємоперевірці.
На уроках української літератури використовую такі форми роботи:
захист творчих робіт, усна рецензія на відповідь товариша, редагування тексту
чи висловлювання, аналіз виступу товариша, аргументація свого судження. На
уроках української мови прошу, щоб учні не зазубрювали правила, а свідомо їх
засвоювали. Велику увагу приділяю повторенню вивченого матеріалу.
Працюючи над новою темою, постійно звертаємось до раніше вивчених
орфограм, до орфографічної специфіки певних граматичних форм різних
частин мови.
Враховую, що на вироблення автоматичності грамотного письма та
культури мовлення впливає багато факторів: і фактор спадковості, і
наполегливість у навчанні, і вимогливість учителя та батьків. Тому зі своєї
сторони роблю все можливе, щоб учні були грамотними, вміли культурно
спілкуватися, були ерудованими і, найголовніше, любили і берегли рідну мову
та літературу.
УРОК-ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема: М.Коцюбинський «Дорогою ціною».
Українська література. 8 клас
Мета: висвітлити яскраві сторінки творчості М.Коцюбинського,
багатогранність його таланту; проаналізувати оповідання «Дорогою ціною»:
визначити жанр (повість, оповідання), авторське спрямування тексту
(психологічний, пригодницький), встановити часові межі розвитку подій в
тексті, з’ясувати роль художніх деталей та образів-символів; розвивати навички
самостійного читання літературного твору, коментувати його в історичному
контексті; залучати учнів до пошукової роботи, сприяти розвитку критичного
мислення, спостережливості, читацьких інтересів.
Тип уроку: урок-дослідження.
Обладнання: комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація «Дорогою
ціною» М.Коцюбинського», публікація (бюлетень), твори М.Коцюбинського.
Хід уроку
Учитель: Діти, сьогодні ми перегорнемо ще одну літературну сторінку,
відкриємо для себе багатогранний талант. Але при всьому цьому, це звичайна
людина, життєвим покликанням якої було служіння рідному народові. Тож
недаремно, що в її адресу звучить саме такий поетичний відгук:
Глибоким зором і пером тонким
Він слугував народові своєму,
Палаючи душею разом з ним…
Ці слова належать поетові М.Рильському, який присвятив їх Михайлу
Коцюбинському. Про творчість Коцюбинського і піде мова на уроці.
Розпочнемо з біографічних відомостей про письменника: інформацію
підготували учні на основі листів, спогадів та інших літературних розвідок .
Виступають учні з попередньо підготовленими повідомленнями (бажано
висвітлити наступну інформацію).
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1-й учень: Біографія М.Коцюбинського не надто багата на події. В
автобіографічному листі він сам зауважував: «Про своє життя я міг би написати
або дуже багато, або зовсім мало… Коли подати дати… Ви, може, скажете, що
цього мало і це не цікаво. На автобіографію я тепер не спроможуся, хоч
розумію, що такий матеріал був би взагалі цікавим». Ми маємо дуже скупі
матеріали з біографії Коцюбинського, а деякі питання в ній і досі нез’ясовано.
Раджу вам прочитати художні твори про письменника (Володимир Канівець
«Родина Коцюбинських»; Іван Цюпа «Через терни до зірок» – про Юрія
Коцюбинського; Леонід Смілянський «Михайло Коцюбинський»).
2-й учень: Факт народження М.Коцюбинського був закарбований у
метричній книзі Вінницького Преображенського собору за 1864 рік у такій
формі: «Сентябрь.5.» Народився «Михаил». Батьки – «губернський секретар
Михаил Матвеев Коцюбинский и его законная жена Гликерия Максимовна, оба
православного вероисповедания».
Дитинство і юність письменника проминули в селах і містечках Поділля.
3-й учень: Одного разу в дитинстві, коли Михайлик захворів, під час
марення він раптом заговорив українською мовою. В сім’ї панувала російська,
тому цей факт здивував домашніх. Українською з хлопчиком розмовляла тільки
його няня. Саме ця жінка відкрила для дитини чарівний світ української казки і
пісні. А ще хлопчик любив ходити на ярмарки і слухати лірників. Розповіді й
народні пісні сліпого діда Купріяна хвилювали чутливе серце хлопчика.
Знаючи це, не є дивом, що хлопчик заговорив українською. Мабуть, душа його
прагнула чогось рідного, близького. Після одужання Михайлику розповіли про
цей факт, і він ще більше загорівся цікавістю до українського слова. В дев’ять
років пробує складати українські пісні на взірець народних.
4-й учень: Своїм вихованням Коцюбинський зобов’язаний матері. Від неї
успадкував тонку і глибоку душевну організацію та любов до природи. У
двадцять років Михайло залишив рідну домівку. Закінчивши дворічну народну
школу в місті Барі, їде до Шаргорода для навчання в духовній семінарії.
Одного разу в учительській сталася розмова (довідка із спогадів родича).
Вчитель російської мови тільки-но закінчив перевіряти твори учнів 4-го класу
«Як відбуваються різдвяні свята в моїй сім’ї» і, вибравши роботу Михайла, не
міг стримати захоплення: «Будемо мати свого літератора!»
Ще раніше, коли хлопчику виповнилося одинадцять років, сім’я мешкала
в селі, де Михайлику пощастило натрапити на гарну бібліотеку, яка належала
місцевому священику. «Кобзар» Шевченка та твори Марка Вовчка відіграли
велику роль у житті Коцюбинського, остаточно направили на український
шлях.
5-й учень: Літературна кар’єра Коцюбинського почалася з провалу. Після
закінчення Шаргородської духовної семінарії він повертається до Вінниці, дає
приватні уроки, щоб заробити гроші на підтримку сім’ї.
У 1884 році М. Коцюбинський пробує писати оповідання «Андрій
Соловійко» або «Вченіє світ, а невченіє тьма». У Вінниці товаришує із
священиком Вікулом, у домі якого часто збиралась прогресивна інтелігенція.
Бував тут і місцевий присяжний уповноважений Нейман – людина освічена і з
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великими симпатіями до української літератури. Через Вікула оповідання
«Андрій Соловійко» було передано на суд Нейману. І ось вирок: Нейман радив
Коцюбинському «кинути цю справу, аби не калічити святу нашу мову». Присуд
цей не спинив Михайла Михайловича. Протягом наступних 2-3 років він пише
нові оповідання «21-го грудня, на введеніє», «Дядько та тітка» та інші. Але
показувати їх комусь не наважується. А згодом і зовсім замовкає. У 1890 році
їде до Львова. Працює в журналах «Дзвінок», «Правда», «Зоря». Займається
перекладами, друкує вірші, оповідання. В 1891 році повертається до Вінниці,
при реальному училищі складає іспит на звання народного вчителя. Учителює у
селі Лопатинці. Продовжує писати твори, співпрацювати з львівськими
журналами.
Справжню увагу громадськості привернули оповідання «Харитя»,
«Ялинка», «Маленький грішник». Панас Мирний написав Коцюбинському
схвильованого листа: «Прочитав я її («Харитю») та й нестямився!..У такій
невеличкій приповісті та такого багато сказано! Та як сказано! Чистою, як
кринична вода, народною мовою; яскравим, як сонячний промінь, малюнком.
Так тільки справжній художник зможе писати».
Лише шість років минуло, як Нейман радив Коцюбинському «не калічити
святу нашу мову», а він уже заслужив похвалу одного з визначних майстрів
красного письменства.
25 квітня 1913 року М.М. Коцюбинський помер.
Учитель: Зробивши короткий огляд життя і творчості письменника,
можна з упевненістю сказати, що мета його була досягнута. Він прагнув
«…взяти перо, обмокнути його у блакить неба, в шумливі води, в кров свого
серця і все списати… що бачив, що почув… Бо в серці скипілась кров…,
зіллялись всі людські сльози і полум’ям знявся народився гнів…»
Коцюбинський по праву заслужив народне визнання.
У творчому доробку письменника є оповідання, новели, казки, пісні,
вірші. За його життя більшість творів не було надруковано. А яку цінність
складають вони для нашої літератури! Адже в них вкладено всю душу, талант,
увесь літературний досвід. Майстерність їхня досягається завдяки поданню
тонкого психологізму, фольклору, пейзажу, екзотичності, докладної
характеристики персонажів, романтичного начала, історичних матеріалів.
Учитель: У творі, який вивчатимемо, звучить соціальний протест,
вільнолюбний пафос. Напередодні революції 1905-1907 років необхідно було
ще раз нагадати знедоленому народові, що воля в усі часи здобувалася в
нелегкій запеклій боротьбі. Згадуючи про минуле, автор використовує
історичні матеріали. (Один з учнів підготував повідомлення про історичний
період, відображений у повісті «Дорогою ціною»).
Учитель: Перед тим, як розпочнемо вивчати повість «Дорогою ціною»,
звернімо увагу на особливості композиції. Крім того, що твір складається з 5
частин, він ще має вступну частину (пролог) та заключну частину (епілог).
Ми не просто будемо працювати над змістом, а проведемо дослідження
(твір попередньо прочитаний!). Справа в тому, що в літературній критиці
існують різні думки щодо визначення жанру твору. Одні науковці
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стверджують, що це оповідання, інші доводять, що це повість. Кожна точка
зору має свої підстави. Спробуємо дослідити твір і визначити, що дає кожному
з них привід доводити свою думку. Окрім цього, одні вважають, що твір –
пригодницька розповідь, інші – психологічна розповідь. Підбити підсумок
нашого дослідження зможемо лише опрацювавши кожну частину твору.
(Учитель пропонує сторінку в зошиті розділити навпіл і, розглядаючи твір,
виписувати в одну колонку ознаки оповідання, в другу – ознаки повісті).
Отже, якщо в тексті, який розглядатимемо, йде опис пригод, що
відбуваються з героями, тобто відчувається перевага пригодницького начала, то
така розповідь називатиметься пригодницькою.
Психологічною вважатиметься розповідь, в якій більше уваги відведено
автором для передачі душевного стану героїв, їхніх почуттів, настроїв,
переживань. Кращому розкриттю почуттів допомагають пейзажі, монологи і
роздуми героїв, художні деталі. Наше завдання – зробити висновок:
пригодницьке чи психологічне начало переважає.
Розпочинаємо з коментування прологу, який уведено в твір з такою
метою:
1) напередодні революційних подій 1905 – 1907 років автор закликає до
боротьби за волю, так як це було у XVIII – XIX століттях;
2) згадка про минуле нібито не була актуальною проблемою, і тому
цензура дає дозвіл на друкування твору, адже, насамперед, зверталася увага на
його початок. Але все одно до вступу були пред’явлені серйозні претензії.
У вступі в узагальненій формі зображено життя українського народу в
30-х роках XIX ст., розкрито причини масової втечі кріпаків від панів,
утверджується справедливість класової боротьби трудящих. Недарма цензор
зауважував, що «не вважає можливим дозволити до друку вступ, а також
роздуми Остапа про те, що розповідав йому дід його, який різав у свій час панів
в Умані, про волю і про те, що необхідно хлопам скинути панське ярмо».
Забороняючи друкувати вступ, царська цензура послаблювала ідею твору,
намагалася відірвати долю Остапа і Соломії від долі українського селянства.
Пролог – це ніби заспів, який потім (реалізується) конкретизується в
типових людських долях, образах, пейзажах, подіях.
У пролозі Коцюбинський розповідає про підневільне, рабське становище
селян-кріпаків, показує їх самовіддану боротьбу за волю, знайомить нас з
формами цієї боротьби. Вступ показує читачеві середовище, в якому
формувалися герої, психологічно готує читача до сприйняття вчинків Остапа і
Соломії.
Перша частина
(при обговоренні учні доводять, яких ознак більше, і приходять до
висновку, що перед ними психологічна розповідь)
Робота з текстом. Учитель просить учнів дати відповіді на питання та
знайти підтвердження відповідей у тексті.
- Чому пан називає Остапа гайдамакою, чому пригадує Кодню? Знайдіть
слова з тексту: «Бунтар… гайдамака! Він мені людей баламутить! Я ж йому
пригадаю, гайдамаці, Кодню».
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- Що вирішує робити Остап? Пригадаємо прізвище героя. (Мандрика). З
якими словами воно співзвучне? (Мандрівка, мандрувати) (Уже саме прізвище
підтверджує думку, що наш герой – мандрівник. В пошуках кращого, вільного
життя постійно мандруватиме)
- З ким останнім бачиться і розмовляє хлопець у рідному селі? (Соломії
тяжко думати, що Остап покидає її, дідуся, село. Але вона знає, що чекає
його, якщо він залишиться. Через те з болем промовляє: «Тікай, Остапе, тікай,
серце…»)
- Кого Остап порівнює з волом? (Людей)
- Який стан душі героїні передають слова: «Човен плавно загойдався на
волі, а далі тихо й рівно посунув по воді над зорями, що тремтіли на дні
блакитної безодні?» (Тривога, біль перед прощанням з рідною людиною)
- Які спогади зринають в пам’яті Остапа по дорозі? (Дитинство;
батько, матір, дідусь, Соломія, себе називає панською худобою)
- Чому з повтором вжиті слова: «…тут він пас панську худобу!
Панську!»
- Який прийом вживає автор: «Все промовляє до нього» (Персоніфікація)
- За кого болить серце в Остапа?
- Чому, згадуючи про дідуся, хлопець почув щось тепле у грудях?
- Як звучали для Остапа в дитинстві слова про волю? (Піднесено,
романтично…)
- На кого ще, крім пана, обурюється герой? (На людей)
- Яких людей пригадує герой з дитинства? (Емісарів) Для чого вони
приїздили?
- Що уявляє Остап по дорозі, коли тікає? (Уявляє себе вільним козаком)
Як це уявлення передає настрій героя?
- Хто був «молодий безвусий парубок», що стрівся Остапу? Чому
Соломія так вирішила?
- Який стан душі героїні передають слова: «Довгі пасма чорних кіс, мов
мертві гадюки…» (Біль), «Дивилась у простір засмученими карими очима» (Не
знала, що їх чекає, передчуття чогось неприємного).
Друга частина
(учні доводять, що в цій частині більше ознак пригодницької розповіді)
- Які особливості початку ІІ частини? (Починається захоплююче)
- Хто пристав до Остапа в дорозі? (Іван)
- Що найбільше напружувало втікачів? (Очікування допомоги)
- Для чого введено символічний образ голодного вовка? (Люди дійсно
були голодні, та ще їх мучив «голод» волі)
- Від чого «груди вільно зітхнули, коли повернувся дід Овсій»?
- Чому Іван обурився на діда-провідника, коли той з посмішкою згадав
про вовка? (На душі й так було тяжко, а він ще й насміхається)
- Що було далі? (Прибули човни для переправи. Настигли солдати)
- Чому Іван був у розпачі і не зважав на кулі?
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- До кого вирішили звернутися втікачі за допомогою? (До мельника,
одноокого Якима)
- Який план запропонував Яким? (Зв’язати пліт, переплисти у плавні)
- Як проходило здійснення цього плану? В якому настрої перебували
герої? (Остап радів, Соломія: «…кажи гоп, як перескочиш»)
- Що віщують слова: «Сірі, ледве помітні в тумані плавні, непривітно
шуміли»? (З героями має статися щось недобре)
- Чому герої, пливучи в тумані поміж берегами, почувають себе
одірваними від землі й безпомічними? (Туман – символ безперспективності)
- Яке почуття охопило Остапові груди, коли він відчув себе на волі? (Не
радість, а навпаки – злість. Він утік з батьківщини не з власної волі)
Третя частина
(учні продовжують досліджувати)
- Що сталося на кордоні?(Остапа поранено)
- Чому Соломія одразу не зрозуміла, що Остапа поранено? (Вже майже
досягли мети і щастя було так близько)
- Де опинилися герої? Як веде себе Остап? Яка реакція у Соломії? (Вони
втікають назад у плавні. Остап слабне. Соломія чим може допомагає…)
- Що втікачі вирішують робити далі? Чому між ними виникає
непорозуміння? (Бачать вихід по-різному: Соломія пропонує йти вліво,
Остап – вправо)
- На що зважується Соломія, коли бачить, як Остапові важко йти?
(Намагається знайти дорогу сама)
- Який курс вирішила взяти Соломія? (Вирішила йти проти вітру)
- Чому Соломія зупинилася і «мало не зомліла од страшної думки»? (Що
вона може не знайти Остапа)
- Як почуває себе дівчина? Що передають слова: «Комиші оточали її
ворожою юрбою і шептались»? (Безвихідь)
- Чому на мить «Серце в Соломії упало, руки звисли безвладно»? (Від
безнадії)
- Як
веде
себе
Соломія
далі?
(Новий
приплив
енергії…біжить..кричить…)
- Хто стає її заклятим ворогом? (Комиш)
- З ким автор тут порівнює Соломію? (Із зраненим оленем)
- Чи вдалося дівчині перемогти? З ким вона себе порівнює? (Ні. Зі
звіром)
- Що було на другий день? Що віщував дим? Як веде себе природа?
- Чому несказанний жах охопив Соломію? (Горіли плавні)
- Які почуття переживає Остап по відході Соломії? (Почуває себе
відірваним від світу)
- Хто приходив до хлопця в мареннях? Про що вони розмовляють?
(Дідусь)
- Про що почав турбуватися хлопець? Як змінюються його почуття? (Він
турбувався за Соломію. Йому було зле)
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- Яку живу істоту побачив Остап біля себе удосвіта? (Вовка) Що було
єдиним оружжям од звіра? (Вода)
- Кого перед смертю хоче побачити Остап? (Соломію)
- Кого Остапові найдужче шкода? (Соломію)
- Як тепер дивиться в очі смерті Остап? Як вирішує врятуватися від неї?
(Повзе)
- Яка радість переповнила груди хлопця? Що передають слова: «вони
летять обоє у високості, ген-ген до зоряного неба»?(Зустріч із Соломією)
Четверта частина
(спроба довести, що ця частина – пригодницька розповідь)
- Хто була та «страшна жінка, бліда, простоволоса, в подертій
заболоченій одежі»? Куди вона потрапила? (Соломія потрапила до циган)
- Як просила Соломія допомоги? (Очима)
- Після чого цигани згодились прийняти Остапа? (Коли Соломія дала
гроші)
- Хто надає першу допомогу Остапу? (Стара циганка)
- Хто далі опікується Остапом? (Молода циганка)
- Чому молодий циган ревнує?
- Чим займалися циганки? (Їздили жебрачити)
- Що робили чоловіки-цигани? Який спосіб життя вели цигани?
(Нечесний)
- Як почуваються Остап і Соломія?
- За яку роботу бралась Соломія у циганській хаті? Чи вдовольняло це
господарів? (Ні)
- Куди вирішує податися Соломія? (На заробітки)
- Як розпоряджалась Соломія своїм заробітком? Чи добрим було життя у
циганській хаті?
- Чого почали битися Маріуца та Раду? Що в цей час думав Остап?
- Чому Остап вирішує більше не залишатися у циган?
- Як гуляли цигани?
- Яке лихо трапилося у циганській родині? (Гіцу поранено)
- Чи вдалося Остапу й Соломії вчасно покинути небезпечне пристанище?
- Що сталося з Остапом? Яким способом Соломія хоче добитися його
звільнення?
- У що вірить героїня?
- Чому на зустріч з драгоманом Соломія прийшла «грізно-спокійна»?
- Що відповів драгоман?
- Який план склала Соломія з Котигорошком?
- Як почався ранок? Як Соломія намагалася догукатися до Остапа?
- Як розвивалися далі події?
- Що сталося з Іваном?
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- Де опинилася Соломія? Що вона намагається перемогти? (У воді.
Смерть)
Отже, чим герої платили за свою волю: втечею з рідного краю, голодом,
холодом в дорозі, пораненням Остапа, переховуванням в плавнях, ув’язненням
Остапа, життям Соломії та Івана, поверненням Остапа назад до пана).
Епілог
- Хто був єдиним співрозмовником старого діда?
- Що символізує вітер?
- Чого радіє стареча душа?
Висновок
Вчитель: Давайте подумаємо, що дає підстави стверджувати, що це
оповідання? І чому незаперечною є версія, що за жанром «Дорогою ціною» – це
повість.
Учні роблять висновки.
Ознаки оповідання:
1. Стислість розповіді – за обсягом це невеликий твір.
2. Нетривалий час – якщо не враховувати прологу й епілогу, то події, що
відбуваються з Остапом і Соломією, вкладаються в межі 2-3 тижнів (ІІ частина
починається так: «Була темна осіння ніч»; в V частині читаємо: «Прохолода в
повітрі, мокрий сніг, річка ще не замерзла». Отже пройшло не більше місяця).
3. Немає докладної інформації (характеристики) про героїв – про
Остапа сказано більше: згадується дитинство, про минуле Соломії не
говориться.
4. Мала кількість персонажів (Остап, Соломія, втікачі, Котигорошко, дід
Овсій, мельник Яким, козаки, цигани, турки).
Ознаки повісті
Коли за жанром «Дорогою ціною» називаємо повістю, то насамперед
звертаємо увагу на час. Часові межі всього твору вкладаються у рамки майже
трьох століть. З прологу дізнаємось про події тридцятих років дев’ятнадцятого
століття, коли точилась антикріпосницька боротьба за волю.
А вісімнадцяте століття – це і Коліївщина, і гайдамацькі повстання проти
польської шляхти, і боротьба з конфедератами за взяття Уманської фортеці
(1768 р.), і створення Задунайської Січі (після 1775 р.), коли була зруйнована
Запорізька Січ, і придушення повстання гайдамаків (1798 р.).
У І частині дізнаємось, що Остапові 20 років .
Якщо брати до уваги пригоди, які відбуваються з героями, їх кількість,
докладність опису, то твір слід відносити до повісті. Вжиті автором широкі
описи природи теж дають підстави стверджувати, що це повість.
Підбиття підсумку уроку.
Домашнє завдання (за рівнем знань)
І група учнів: скласти цитатні характеристики Остапа та Соломії.
ІІ група учнів: написати твір – роздум «Як ти розумієш поняття «вільна
людина?»
До проекту входить:
19

1. Розробка уроку: М.Коцюбинський «Дорогою ціною». Українська
література. 8 клас.
2. Дидактичні матеріали.
3. Мультимедійна презентація.
4. Публікація (бюлетень).
Психологічні аспекти твору
При опрацюванні кожної частини ми визначались, чи вона є
пригодницькою розповіддю, чи психологічною. Безперечно, більше місця в
тексті відведено опису пригод, які сталися з героями. Але якби все обмежилося
тільки цим, то це була б суха розповідь з реального тогочасного життя, яка б не
мала такого емоційного впливу на читача, не викликала б в його душі почуття
співпереживання героям, їхній нелегкій долі, їхньому непереможному бажанню
отримати волю, почуватися людьми, а не худобою панською. Неспроста автор
порівнює Соломію з голодною вовчицею, а Остап порівнює себе і Соломію з
щенятами, вони тікають від переслідувань з почуттям звірини. Не один раз
введений образ голодного вовка. Всі ці порівняння підсилюють розкриття
психічного стану героїв.
Психологізм твору досягається ще й завдяки введенню описів природи, яка
перебуває у нерозривній єдності зі станом душі героїв. Якщо з ними все в
порядку, то і в природі все спокійно, тихо, якось казково, романтично: «Човен
плавно загойдався на воді, а далі тихо й рівно посунув по воді над зорями …»
Ситуація напружується, коли читаємо про зорі знову «…тремтіли на дні
блакитної безодні». Оте тремтіння насторожує нас, несе в собі віщування
чогось недоброго, що неминуче може статися з героями. Тихо й безлюдно було
на березі, коли Соломія з Остапом мали спустити пліт на річку, щоб
переправитися в плавні, які «непривітно шуміли». Цей непривітний шум навіює
передчуття біди. У плавнях, коли Соломія збилася з дороги, очерет стає для неї
ворогом. Жінка «чула до нього зненависть, як до живої істоти». А ось у ІІ
частині через Соломіїне сприйняття, її душевний спокій постає зовсім інша
картина: «Плавні… видавались не страшними і навіть гарними; цупкі й високі
очеретини блищали на сонці як золоті…».
Художні деталі
Художні деталі підсилюють психологізм. Наприклад, епізод, коли
Соломія вирішила відрізати своє волосся. Вона дуже рішуча і складається
враження, що їй байдуже, але це зовсім не так, і автор це підтверджує словами,
у яких така деталь, як порівняння пасм волосся з мертвими гадюками
свідчить, що жінці боляче... Або: Остап уже сивий дід з бородою і кудлатими
бровами. Мутними очима вдивляється в простір. Деталь мутні очі ніби
свідчить про те, що часу стекло з тих пір дуже багато і події вже перед очима
постають мутно. (Робота для учнів: відшукати ще деталі).
Природа для Коцюбинського
М.Коцюбинський був безмежно закоханий у природу, в її мудрість і
красу, її симфонічну гармонійність.
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Пейзаж у Коцюбинського – один із складників поліфонічного
зображення, засобів типізації, відтворення настрою не тільки окремої людини, а
й народних мас.
Краса для Коцюбинського
Потреба краси для Коцюбинського не була чисто естетичним
задоволенням, втечею від життєвих буднів. Він хотів бачити красу
реалізованою:
в революційному подвигу
в боротьбі за соціальне й національне визволення народів
Краса
в стосунках між людьми та народами
в суспільному
в інтимному житті
в побуті
Краса – це не тільки те, що милує зір і слух, а й те, що є виявом багатої
духовної культури людини, її високої моралі, гуманності, працелюбності,
громадянських почуттів. Без одного немає другого. Належно сприйняти,
оцінити красу може багата душею, суспільними інтересами людина, той, хто
сам причетний до творення краси.
Щастя для Коцюбинського
«Хто щасливий?» – запитував Коцюбинський
в одній із своїх поезій в прозі «Пам'ять душі». І
відповідав: «Той, хто дає багато, а бере найменше.
На чиїх слідах виростають найкращі квітки, хто по
своїй дорозі розкидає для вжитку всіх самоцвіти…».
Людина не може вважати себе по-справжньому
щасливою, духовно багатою, коли вона не живе
інтересами свого народу, не збагачує інших своїм
прикладом творення краси і добра.
Остап і Соломія
«У плавнях»
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Кросворд до твору М.Коцюбинського
«Дорогою ціною»
1
2
3
4
5
6
7

Дай правильну відповідь на
питання та прочитай заховане посередині
ключове слово.
1. Що зробили жовніри в
циганській хаті?
2. Який звір прийшов до Остапа в
плавнях?
3. Місцевість, де сховалися герої?
4. Ім’я головного героя твору?
5. Кому Соломія дала викуп за
Остапа?
6. Як звали господаря будинку, де
зупинилися герої?
7. До чого прагнули герої?
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Майстер-клас
Вишневської
Світлани
Миколаївни, учителя біології Великочечеліївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, учителяметодиста. Відзначена численними грамотами та
подяками
Кіровоградської
облдерж-адміністрації,
Новгородківської райдержадміністрації та райради,
відмінник освіти України, лауреат районної педагогічної
премії ім. П.Ф.Козуля.
Голова районного методичного об’єднання
вчителів біології. Очолює творчу групу керівників
гуртків Новгородківського БДЮТ.
Виховання екологічного способу мислення
Початок третього тисячоліття – час усвідомлення
суспільством кризи цивілізації, яка ставить свій відбиток
і на здоров’я людини, і на стан навколишнього середовища. Суспільству
потрібно усвідомити необхідність орієнтування не на боротьбу з наслідками,
які руйнують природу, а на усунення самих причин знищення природи.
Усвідомлення цього розпочинається в шкільному віці.
Саме сучасна біологічна освіта повинна спрацювати в цьому напрямку,
оскільки сприяє формуванню особистості, яка розуміє життя як найвищу
цінність, може свідомо оцінити і розв’язати проблеми, що постають перед
конкретною людиною і людством в цілому.
Ці функції шкільних предметів «Біологія» та «Екологія», які в системі
освіти визначаються, насамперед, їх специфікою, в основі яких лежить наука
про природу.
Однією з причин загострення екологічних проблем, на мою думку, є
низький рівень екологічної свідомості людей. Провівши дослідження серед
дітей та їхніх батьків, переконалася, що 77% школярів і майже половина їхніх
батьків слабо орієнтуються в екологічних проблемах сьогодення, в екологічних
проблемах місцевого значення.
Щоб хоч трохи змінити споживацькі стереотипи у ставленні до природи,
потрібно докласти зусиль до екологічного виховання підростаючого покоління.
Школярі зможуть, працюючи самостійно, залучити до природоохоронної
роботи своїх батьків, родичів, сусідів.
З роками прийшло розуміння, що вчитель біології повинен дати дітям не
лише знання з предмета, але й стати головним організатором природоохоронної
діяльності в своїй місцевості. Він повинен довести: якщо страждає природа, то
страждає, хворіє і людина. Учитель має допомогти усвідомити учням
важливість дбайливого ставлення до власного здоров’я, необхідність
дотримання норм здорового способу життя.
Одним з важливих напрямків своєї роботи вважаю формування в учнів
екологічної культури, екологічного способу мислення. Стрижнем екологічної
освіти залишається урок. На уроці учні засвоюють основні ідеї та поняття,
наукові факти про природу, опановують прикладні знання та вміння з вивчення
та оцінювання стану оточуючого середовища, усвідомлюють неприпустимість
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негативних впливів на природу в усіх видах діяльності людини. На уроках
формується потреба спілкування учнів з природою, виховується етика
поведінки в природі. Вже з перших уроків біології намагаюсь, щоб учні
усвідомили, що «лише зрозумівши природу, людина може зрозуміти себе».
Особливо ретельно готуюся до перших уроків біології в 7 класі, де учні
вперше знайомляться з нею як навчальним предметом. Адже на цих заняттях,
ураховуючи знання учнів, їхній попередній життєвий досвід, закладаються
основи громадянина планети Земля. З цією метою використовую різні методи
для досягнення поставленої мети. На першому уроці ставлю такі запитання:
«Діти, ви любите свою домівку, своє село, свій край, свою Батьківщину?» Як
правило, діти відповідають позитивно, що дає можливість продовжити: «А
любов до всього цього починається з любові до природи. А як можна любити
те, чого не знаєш? Отже, запрошую вас у мандрівку заповідними куточками,
ярами та балками, широкими хлібними нивами та невеликими водними
просторами Кіровоградщини, у мандрівку по окраїнах рідного нам всім села
Велика Чечеліївка – своєрідного і неповторного краю. Сьогодні ми вирушаємо
в подорож дивовижним світом природи. Спілкування з природою необхідне
людині не менше, ніж повітря, їжа, вода, знання та праця».
А потім пропоную учням відповісти на питання:
 Яка роль рослин у природі?
 У який спосіб людина використовує рослини у своїй діяльності?
 Для чого людині необхідно вивчати рослини?
 Які улюблені ваші квіти і що ви про них знаєте?
 Що вам відомо про рослини-символи?
У ході бесіди діти самі роблять висновки про те, що рослини служать
джерелом їжі, сировини для різноманітних галузей виробництва, будівельного
матеріалу; людиною рослини вивчаються для того, щоб правильно
використовувати, охороняти та примножувати їх; рослини дарують людям
радість та здоров’я, тому людина зробила їх своїми супутниками та вирощує їх
усюди.
Відбувається обговорення проблеми використання рослин. Завершую
урок словами вірша, своєрідним зверненням до розуму та сердець дітей.
В природі все буденне і святкове,
І дивне, і незвичне, і святе.
Є зміст в листку,
Є зміст в пташиній мові.
В усьому, що зів’яло і цвіте.
Все загадкове, потаємне, зриме
Нашіптує мені: люби, живи!
І грає вітер синіми очима
На променях зеленої трави.
І чую я, як в серці зріє слово,
І папороть надій моїх цвіте.
В природі все буденне і святкове,
А може, просто кажучи, святе!
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Так лірично, мелодійно, емоційно викликаю в учнів відчуття
здивованості, захоплення, пробуджую в дитячих душах справжню любов до
досконалості та неповторності природи.
Практично на кожному уроці під час вивчення рослин надаю своїй
розповіді екологічної спрямованості, дотримуючись при цьому одного з
принципів освіти та виховання: екологічна освіта має здійснюватись в
органічній єдності з оволодінням учнями глибокими знаннями та всебічним їх
розвитком.
Орієнтуючись на загальнолюдські цінності, саме вчитель біології є
провідником гуманістичних ідей та екологічного способу мислення, адже
людина – це частина природи, її існування і виживання можливі лише за умови
встановлення гармонійних стосунків з довкіллям і дбайливим ставленням до
нього. Я добре це розумію і намагаюся, щоб це твердження зрозуміли діти.
Опановуючи знання про структуру і принципи функціонування живих
систем як відображення біологічної реальності, їх онто- і філогенезу, учні
встановлюють взаємозв’язки між живими системами та неживою природою,
оволодівають методами наукового пізнання, вмінням самостійно вивчати біологічні закономірності, спостерігати, досліджувати і пояснювати явища
природи, застосовувати теоретичні знання. Це сприяє розвитку розумових
здібностей та якостей особистості учнів (теоретичного стилю мислення,
пізнавального інтересу, уяви, пам’яті), прагнення до самоосвіти.
Особливу увагу у своїй роботі приділяю формуванню в учнів емоційноціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських
цінностей. Починаючи з підбору віршів, легенд, знайомства з рідкісними
рослинами і тваринами, діти поступово включаються в природоохоронну
роботу. Традиційними у школі є проведення свят на екологічну тематику,
випуск екологічних листівок, догляд за рослинами, спостереження за змінами у
природі, проведення екологічних заходів, екскурсії екологічною стежиною.
Пропоную дітям виробити правила поведінки в природі, добираю завдання, які
разом із формуванням навчально-пізнавальних інтересів розвивають екологічне
мислення, прагнення бережного ставлення до природи. У своїй роботі так
організовую діяльність учнів, щоб вони якнайбільше спілкувались з природою
на екскурсіях, під час виконання літніх завдань, позаурочних і позакласних
робіт, що створює умови для розвитку в учнів почуття прекрасного, любові до
рідної землі; сприяє формуванню у них відповідального ставлення до природи
та усвідомлення ними місця і ролі людини в біосфері.
Для дітей, які виявляють глибокий інтерес до біології, пропоную
індивідуальні творчі завдання ( робота над екологічними проектами, написання
віршів, казок, складання сценарію до свята, виконання малюнків), які дають
можливість розвитку творчої особистості дитини, підвищення інтересу з боку
однокласників та вчителів, а часто є самовираженням учнів, дають можливість
застосовувати набуті знання. Цікаво спостерігати, як така форма роботи
поступово захоплює весь клас, виходить за його межі. Глибоко переконана, що
наші діти надзвичайно талановиті, і нам, дорослим, є чого в них повчитися.
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Відомо, що цілісний педагогічний процес не можливий без організації
виховання дітей в позаурочний час. Тільки використання в єдності та
взаємозв’язку двох сторін навчально-виховного процесу дозволяє повною
мірою здійснити вплив на інтелектуальну, емоційну і вольову сфери
особистості школяра. Позаурочна та позакласна робота з біології якраз і
забезпечує гармонійне формування всіх компонентів екологічної культури.
В школі вже 10 років працює екологічний гурток «Юні друзі природи».
Під моїм керівництвом гуртківці ведуть широкомасштабну екологічну роботу.
Вона розпочинається у вересні. За
традицією в цьому місяці в школі
відкривається виставка квітів під гаслом
«Краса врятує світ». Кожен клас подає на
виставку
букет
або
композицію
з
оригінальними
назвами.
Виставка
відкривається урочисто, кожен клас захищає
назву своєї композиції, журі підбиває
підсумки.
В останню п’ятницю вересня в школі
відзначається День натураліста. Учні працюють у парку біля братської могили,
на шкільному подвір’ї, а також розчищають джерела та упорядковують
територію біля них. Школярі беруть участь в операції «Посади кімнатну
рослину» та «Посади дерево». Потім кожен клас готує стінгазету, де звітує про
свої здобутки.
У жовтні проводимо традиційне
свято Урожаю та свято Хліба, в яких
активну участь беруть члени екологічного
гуртка. Діти створюють малюнки, готують
розповіді про хліб, розробляють пам’ятки
про бережне ставлення до хліба, пишуть
вірші про осінь, про хліб, землю-матінку,
яка дає нам красу і таке велике багатство
як хліб і до хліба. На святі лунають пісні
про хліборобську працю, відбуваються
зустрічі з хліборобами, проводиться багато цікавих конкурсів. Це є
найулюбленіші свята наших учнів. У коридорі школи або на шкільному
подвір’ї виставляються їхні вироби, виготовлені з природного матеріалу,
казкові герої з овочів і фруктів.
У жовтні-листопаді учасники екологічного гуртка ведуть «репортажі з
екологічної стежини». Це цікаві розповіді про красиві місця нашого села та
його окраїни. Кожен «репортер» намагається якнайкраще описати осінню красу
рідного краю та естетично оформити свій репортаж.
Восени на екологічній стежині в урочищі «Лісок» діти викопують молоду
поросль кленів та дубків і висаджують на шкільному подвір’ї, біля своїх дворів.
У грудні гуртківці проводять акцію «Збережи ялину», в рамках якої
проходить конкурс «Замість ялини новорічну ікебану».
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Січень
і
лютий
присвячені
зимуючим
птахам:
виготовлення
годівниць та підгодовування птахів у
скрутний період, вивчення біологічних
особливостей цих птахів, проведення
вікторин, Свята зимуючих птахів.
У березні проводимо конкурс
малюнків та плакатів, присвячений
Всесвітньому дню води (22 березня) на
тему «Вода – основа життя на землі» та
готуємося до зустрічі птахів і весни, яку вони приносять до нас на своїх крилах.
Це виготовлення гніздівель, Свято зустрічі весни та птахів.
У березні набирає свого розмаху
операція
«Первоцвіти».
Членами
екологічного
гуртка
проводяться
екоінформаційні
години
«Збережемо
первоцвіти рідного краю». Діти малюють їх,
вивчають червонокнижні види. Проводимо
моніторинг первоцвітів урочища «Широка»,
«Кар’єр», «Василюківська балка».
Протягом квітня діти висаджують
дикоростучі та фруктові саджанці на
шкільному подвір’ї, на пустирях, забивають вербові кілки вздовж берегової
лінії ставків; висаджують кущі бузку, калини,
доповнюючи Бузкову та Калинову алеї, а також
висівають квіти біля школи та своїх домівок. Дуже
красиво виглядає алея аелантусів, посаджена учнями
школи. Особливо гарна вона восени, коли дерева
змінюють своє вбрання з зеленого на червоне. У квітні
діти розчищають джерела після зимового та весняного
замулення, наводять лад біля криниць; ведуть
боротьбу зі стихійними смітниками, проводять
роз’яснювальну роботу серед односельчан, ставлять
таблички «Сміття не викидати».
У квітні, як правило, проходить місячник
екології. Проводимо багато вікторин, конкурсів
(конкурс екологічного плаката на тему «Я хочу жити в якісному світі»,
екологічних загонів), екологічний мітинг до Дня довкілля, виступ екологічної
бригади.
У травні діти продовжують доглядати за саджанцями, квітами та
джерелами, працюють на шкільній навчально-дослідній ділянці, проводяться
шкільна екологічна конференція на тему «Збережемо нашу землю чистою та
зеленою!», бесіди «Охорона рослин Кіровоградської області», «Червона книга
України», «Чудові рослини», біологічні ігри, учні складають кросворди на
27

екологічну тематику, конкурс малюнків на тему «Природа – наш спільний
дім».
Щороку ми приймаємо до екологічного гуртка п’ятикласників. Старші
учні розповідають молодшим про цілі та завдання екологічного центру школи,
правила поведінки в природі, рослини, які охороняються, про акції і конкурси,
які є найцікавішими.
Ми намагаємося переконати дітей в тому, що дарами природи потрібно
розумно користуватися, їх слід оберігати. А щоб оберігати рослини, тварини –
їх треба знати.
Така екологічна робота сприяє вихованню в дітей турботи, бережливого
ставлення до рослин і тварин, прагнення зберегти, примножити природні
багатства нашої країни.
В.О. Сухомлинський наголошував, що «вчити дітей відчувати красу
природи, виховувати розум і дар бачення заповідних таємниць необхідно для
того, щоб вони, сьогоднішні діти, стали дбайливими, турботливими
господарями».
Робота, спрямована на формування в дітей екологічної свідомості,
складна і клопітка. Але хочеться вірити, що зерна, закладені в душі моїх
вихованців, залишаться у них на все життя, проростаючи у світ Добром і
Любов’ю.
Екологічними стежками рідного краю
Опис проекту «Біорізноманіття балки Широкої
Новгородківського району та її збереження»
Вступ
Мета проекту: дослідити видову різноманітність рослин і тварин балки
Широка та з’ясувати шляхи їх збереження.
Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
– скласти списки рослин і тварин, внесених до європейських червоних
списків, Червоної книги України, червоного списку Кіровоградської області;
– встановити, які види зникли або дуже рідко трапляються на території
балки Широкої;
– провести порівняльний аналіз приблизного кількісного стану рідкісних
рослин і тварин на території балки за останні 4 роки (використовуючи
відповідні дослідження попередніх років);
– оцінити стан небезпеки та фактори, що впливають на зменшення
біорізноманіття балки;
– аргументувати необхідність природоохоронних заходів щодо
збереження біорізноманіття балки Широка;
– розробити заходи щодо охорони флори і фауни балки.
Об’єкт дослідження: балка Широка та її флора і фауна.
Предмет дослідження: вплив біологічних та антропогенного факторів на
біорізноманіття балки Широка.
Методи дослідження:
28

 пошуково-експедиційний (індивідуально, у группах, разом з членами
екологічного гуртка);
 спостереження та опитування місцевого населення;
 аналітичний (обробка матеріалів та інформації);
 співпраці та взаємодії з природоохоронними структурами району,
селищним головою, членами екологічного гуртка;
 робота з науково-популярною літературою, визначниками рослин та
тварин, Червоною книгою України.
Практичне значення отриманих результатів полягає у визначенні
впливу антропогенного фактора на природу та встановлення шляхів
розв’язання екологічних проблем ландшафту балки Широкої.
Матеріал проекту може використовуватися на уроках природознавства,
географії, біології, екології та в позакласній роботі.
Епіграф до проекту
Природа – такий же унікум,
як картина Рафаеля. Знищити її
легко, відновити – неможливо.
І.П.Бородін
Наприкінці другого та на початку третього тисячоліття людство
опинилося перед загрозою втрати цілісності біосфери як глобальної екосистеми
нашої планети. Це викликано, зокрема, антропогенною діяльністю та
проявилося в таких стихійних явищах, як повені, посухи, пожежі, що помітно
почастішали на планеті.
Нині головна проблема – необхідність скорочення темпів утрати всіх
складових біорізноманіття, щоб призупинити постійне, неухильне й наростаюче
збільшення кількості зникаючих видів рослин і тварин.
Ця глобальна проблема є дуже важливою для самого існування ноосфери.
Біорізноманіття рослинного і тваринного світу становить основу природних
ресурсів, що забезпечують людство продуктами харчування, сировиною,
медичними препаратами.
Незважаючи на значну увагу, що приділяється збереженню
біорізноманіття як на світовому рівні, так і на рівні окремих держав, триває
процес утрати певної його частини, найбільш нестійкої до антропогенного
впливу. Переконливим доказом цього є порівняльні показники кількості видів,
занесених до Червоної книги трьох видань.
Таблиця 1
Кількість видів, занесених до Червоної книги України
Царство живої
Кількість видів
природи
І видання
ІІ видання
ІІІ видання
Рослини і гриби
151
541
826
Тварини
85
382
542
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2010 рік Організацією Об’єднаних Націй був проголошений
Міжнародним роком біорізноманіття. А наш Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді разом з Європейським центром
охорони природи ще з 2008 року здійснює широкомасштабний довготривалий
проект з проведення моніторингу біорізноманіття в Україні. У рамках цього
проекту розпочалася нова природоохоронна кампанія «Збережемо українські
степи!», у ході якої проводяться заходи з виявлення цілинних степових ділянок
і, в першу чергу, пошук та реєстрація степових видів ранньоквітучих рослин.
Взяти участь у цій кампанії – мій обов’язок, адже саме серед квітучого степу
знаходиться моя маленька батьківщина.
Проблемі збереження біорізноманіття окраїн рідного села Велика
Чечеліївка і присвячена моя робота. Своїм проектом хочу привернути увагу
всіх жителів нашого села до проблеми збереження первинного ландшафту
балки Широкої як унікального природного об’єкта, що має науково-пізнавальне
та естетичне значення.
На початку ХХ ст. люди помітили цей красивий куточок природи, на
території якого знаходилось десятків зо
два біленьких хатинок. До кінця 60-х
років їх мешканці переселилися в село,
яке вже на той час, звичайно ж, було
більш цивілізованим. Старі яблуні,
груші, сливи, кущі бузку, жасмину та
калини залишилися живими свідками
тих років,
коли балкою лунав
дзвінкий
дитячий
сміх,
вечорами
линула
Рис.1.Розташування балки Широкої
мелодійна українська пісня. А на схилах балок відносно села красувалась силасиленна брандушок і шафранів, горицвіту і півників, рябчиків і тюльпанів. А до
самих помешкань широчан, не боячись, підходили козулі; на ставку плавали
красені-лебеді, а болотом поважно ходили білі лелеки. Слухаєш спогади
старого дідуся і на сьогодні це здається казкою.
Унікальність балки Широка
Балка Широка – комплекс різних екотопів
Балка Широка простягається на північний захід
від села Велика Чечеліївка до 2 км і становить собою
комплекс різних екотопів. По схилах балки стрічками
30-50 м завширшки – угруповання степів.
Визначальну роль у степовому фітоценозі відіграють
дернинні злаки. Найчастіше зустрічаються типчак,
Рис. 1.1. Балка Широка
тимофіївка степова, пирій повзучий, стоколос,
конюшина, келерія гребінчаста, юрінея верболиста, тонконіг вузьколистий,
смілка українська, цмин пісковий, нечуйвітер волохатий, астрагал еспарцетний,
зіновать руська. Нижче по схилу йде вузька лучна смуга, де зростають
представники родів плакун, ситник, шавлія, чебрець, дзвоники, горошок
тонколистий, горошок мишачий і багато інших. На тлі степових схилів
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рельєфно виділяються чагарники із акації, маслини, терну, дикої груші, глоду,
шипшини. На широкому днищі балки є невеличкі джерельця, які обводнюють
низину балки, утворюючи болото. Воно отримує воду і від джерел, які
знаходяться в межах села, отож самим центром днища балки тече невеличкий
струмок, який живить ставок, розташований в самому кінці балки.
Вологолюбна лучна рослинність заполонила низ балки. А вздовж водотоку
тягнуться угруповання прибережно-водної рослинності.
Верхів’я балки оперезане лісосмугами із білої акації, береста, в’язів та
ясенів, за якими – широкі поля із жовтоголовими соняшниками та дорідними
пшеницями. Ближче до села на поверхню балки виходить кристалічний щит –
широкі брили, групи каменів та розсипи камінців. На таких схилах сформувався
петрофітний степ, тобто степ на камені. Серед типчаків та степових злаків
поселяється очиток їдкий, калган, парило звичайне, безсмертник однорічний,
овес пустий.
У балці різноманітний тваринний світ. Кожен вид пристосувався до
особливостей місцевих природних умов, зайняв екологічну нішу, гармонійно
вписавшись в загальне життя цього прекрасного природного ландшафту, в
якому зростає багато рідкісних, лікарських і просто красивих рослин, а також
багато тварин, які потребують особливої уваги.
Попри широке розорення степів, у балці Широка ще залишився
первинний ландшафт степу. Господарське освоєння балки не відбулося через
крутизну схилів.
Наше завдання – зберегти це красиве і цікаве місце рідного краю. Взяти
під опіку ті види флори і фауни, які вже є рідкісними. А щоб охороняти –
потрібно його знати.
Первоцвіти – неоціненний скарб балки
Про унікальність і цінність цієї території свідчить той факт, що тут росте
багато первоцвітів. Є й такі види, які на інших окраїнах села не зустрічаються.
На схилах балки, як тільки вони прогріються першим весняним сонечком,
витикається безліч фіолетових квіточок – то фіалки, ніби шматочки голубого
неба розкидані по траві.
І якщо навіть не побачив цю красу, то
обов’язково відчуєш запах – такі аромати стоять
навколо! Запах фіалок – це запах ранньої весни.
А в чагарниках і рідколіссі серед торішньої трави
з’являються рожеві квіти брандушки різнокольорової
(рис. 1.2.).
Дружньо та сміливо крізь
Рис. 1.2. Брандушка
старе пріле листя проростає
підсніжник білосніжний (рис.
1.3.), проліска сибірська та проліска дволиста, шафран
сітчастий. Тягнуться до сонця квіти первоцвіту
весняного і цим самим ніби промовляють:
Рис.1.3. Підсніжник
«Прокидайтеся! Весна іде!»
білий
А внизу балки – квіти мати-й-мачухи. І нехай вони
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дуже скромні, але приносять нам багато радості. Суцвіть так багато, що
здається, ніби десятки мініатюрних весняних сонць
світяться в сірій торішній траві.
Ніби
на перегін
з
мати-й-мачухою
розкривають свої квіти жовті зірочки та цибуля
гадюча, яку в нашому селі називають «квітимузиканти». Адже, коли прислухатись до квітів цієї
рослини, можна почути ніжну мелодію, яку
наспівує сама матінка природа.
Рис.1.4. Шафран сітчастий
Поряд з рідкісними первоцвітами жовтими
галявинами зростають пшінка весняна, анемона
жовтецева, зірочки жовті, а в болоті – калюжниця
болотна.
Трохи пізніше на схилах балки радують око
пухнасті квіти сон-трави та жовті квіти адонісу.
Коли вже в повному цвітінні проліски та
цибуля гадюча, в лісосмугах та в заростях
Рис.1.5.Первоцвіт весняний
чагарників можна зустріти дивні різнобарвні квіти.
На стебельці – наче спеціально підібраний
мініатюрний букетик з різнобарвних квіток:
пурпурових, рожевих, фіолетових, блакитних і
синіх, які утворюють чарівну гаму кольорів. Це
квітує одна з весняних рослин – медунка.
У другій половині квітня та на початку
травня на північних схилах балки можна зустріти
багаторічну трав’янисту декоративну і лікарську
Рис.1.6. Сон чорніючий
рослину з поетичною назвою барвінок. Він
відрізняється дивною живучістю. Йому й морози
не страшні. Увесь рік зелений. Але, на жаль, усе
рідше зустрічається
барвінок малий в дикій
природі. Причина цього – суцільне випалювання
трав’яного сухостою під час вегетації барвінку.
Серед величезного різноманіття степової
рослинності саме тут в квітні та на початку травня
Рис.1.7 Адоніс весняний
можна зустріти півники понтичні та півники
карликові, анемону дібровну та, на жаль, вже
поодинокі кущики ломиносу.
У травні балкою лине ніжний запах конвалії,
яка ще збереглась по колишніх садках, а на днищі
балки, в болоті красуються жовті галявини
півників болотяних.
А років 20-25 тому, розповідають місцеві
Рис.1.8. Медунка темна
старожили, по верхів’ях цієї балки красувалися і
квіти тюльпана бузького та рябчика руського.
Років з сім тому члени екологічного гуртка зустрічали в травні квіти цибулі
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ведмежої. Це зонтикоподібне суцвіття з білих квіток, що нагадують зірочки на
квітковій стрілці, останніми роками не зустрічалося членам екологічного
гуртка.
Моніторинг зростання первоцвітів в балці
Широка
Останні чотири роки щовесни члени
екологічного гуртка проводять моніторинг зростання
первоцвітів в балці Широка, на одній і тій самій
території. Результати були такими:
Рис.1.9. Півники понтичні

Моніторинг зростання первоцвітів в балці Широка
Назва
Термін
2008
2009
2010
рослини
спостережень
Брандушка
ІІ-ІІІ декада
27 шт
26 шт
22 шт
різнокольорова
березня
Підсніжник білий
ІІІ-ІV декада
7 шт
5 шт
5 шт
березня
Шафран сітчастий
І декада
15 шт
15 шт
14 шт
квітня
Ломиніс цілолистий
ІV декада
5 шт
5 шт
4 шт
квітня

2011
18 шт
4 шт
13 шт
2 шт

Моніторинг зростання півників понтичних та сон-трави
Назва рослини Місце зростання
Півники понтичні Північний схил
балки Широка
Півники понтичні Південний схил
балки Широка
Сон чорніючий
Північний схил
балки Широка
Сон чорніючий
Південний схил
балки Широка

2008

2009

2010

2011

57 шт

51 шт

42 шт

28 шт

34 шт

28 шт

26 шт

22 шт

37 шт

33 шт

35 шт

32 шт

45 шт

46 шт

44 шт

40шт

Види первоцвітів, які зникли зі схилів балки Широкої за останні роки:
тюльпан бузький, рябчик руський, цибуля ведмежа.
На межі зникнення знаходяться такі первоцвіти: підсніжник білий,
проліска сибірська, ломиніс цілолистий, півники карликові.
Проведені дослідження та спостереження показали, що в балці Широка
зростає ще багато первоцвітів. Серед них – рідкісних, які потребують повної
або часткової охорони. На жаль, у книзі під редакцією Т.Л.Андрієнка
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«Заповідні куточки Кіровоградської землі», виданій у 2008 році, не вказано ці
куточки Кіровоградщини.
На схилах балки, у кручах, серед рідколісся борються за виживання
останні вцілілі вісники весни. І наше завдання допомогти їм в цій нерівній
боротьбі. Рідкісні рослини нашого краю – це перлини рослинного світу, вони
приховують у собі безліч таємниць. Це наше національне багатство, яке
потребує реальної охорони. Це наша гордість!
Літнє розмаїття балки
У килимі літніх трав первоцвітів уже й непомітно. До кінця травня в балці
Широка спостерігається найбільше буяння зелені.
Серед багаточисельної родини степових злаків
найцікавішими рослинами є ковили. Що ж надає
їм привабливості? Своєрідний вигляд цих рослин
обумовлений довгими сріблясто-білопірчастими,
часто пухнастими від довгих волосків, устюками
(рис. 1.10.).
На планеті ботаніки нараховують більше як
Рис.1.10.Ковила Лессінга
300 видів ковили, в Україні їх зростає близько 30,
а в нашій балці 3: ковила волосиста, яка в нашій області є найбільш
поширеною, ковила Лессінга, ковила пірчаста (рис. 1.11.).
З початком літа стелиться барвистим
килимом по схилах балки густий травостій найрізноманітніших видів рослин. Тут справжнім
золотом
зоріє
зіновать
руська,
астрагал
шерстистоквітковий та льон жовтий; красується
біла королиця; рубіновими жаринками горять
гвоздики,
легенько
погойдуються
суцвіття
гадючника шестипелюсткового; здіймаються над Рис.1.11.Ковила волосиста
зеленим килимом трав фіолетові двогубі квітки
шавлії, пишаються бузково-рожеві та лимонно-жовті волошки; визирає з трав
головатень руський; бузкові килими стелять чебреці. А як не згадати високі
жовті колоски коров’яку та оману, сині очі льону, цикорію, незабудки. І це
далеко не повний перелік розмаїття флори балки.
Я буваю в балці в різні пори року і помітила, що цвіт тут від ранньої
весни і до морозів. Але найквітучіша, найрізнобарвніша балка влітку.
Балка Широка – осередок цілющих рослин
Природа обдарувала балку багатством рослинного світу. Спостерігаючи та
описуючи рослини, визначаючи їх за визначниками, склала ось такий перелік
лікарських рослин, що зростають в балці «Широка»: біла акація, меліса
лікарська, барвінок малий, оман високий, валеріана лікарська, подорожник
великий, горобина звичайна, пижмо звичайне, деревій тисячолистий, ромашка
лікарська, живокіст лікарський, хміль звичайний, конвалія звичайна, цикорій
звичайний, кропива дводомна, чистотіл великий, материнка звичайна, бузина
чорна, мати-й-мачуха, бузок звичайний, парило звичайне, глід колючий, полин
гіркий, горицвіт весняний, пустирник п’ятипалий, звіробій стрункий, спориш
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звичайний, кульбаба лікарська, цмин пісковий, калина звичайна, череда
трьохроздільна, лопух великий, чебрець звичайний, шипшина звичайна.
Сравжня природна аптека! Природа подбала: бери, лікуйся, будь
здоровим! Але, будь ласка, віддай і плату! Люби природу, шануй її дари,
оберігай її, ощадливо користуйся нею!
То як же не вклонитися тій землі, що зростила цілющий дар і таку красу!
Червонокнижні рослини балки Широка
Як показують моніторингові спостереження, що проводились протягом
7 років, у балці Широка росте багато рослин, які потребують особливої уваги та
охорони. Я їх розділила за трьома групами.
Рослини,
занесені
до
Червоної
книги
України:
астрагал
шерстистоквітковий, брандушка різнокольорова,
ковила волосиста, ковила пірчаста, ковила Лессінга,
підсніжник білий, півники понтичні, сон чорніючий,
шафран сітчастий.
Рослини, що охороняються за додатком
Бернської конвенції: горицвіт весняний, сон
чорніючий, шафран сітчастий.
Рис. 1.12.Цибуля
Рідкісні рослини, що зростають в балці
гадюча занедбана
Широка і занесені до Червоного списку
Кіровоградської області: анемона лісова, волошка
руська, валеріана російська, гадюча цибуля
занедбана, ломиніс цілолистий, конвалія звичайна,
оман високий, первоцвіт весняний, півники
карликові, шипшина найболючіша.
Рослини, які є рідкісними для балки Широкої
та окраїн села Велика Чечеліївка: анемона
жовтицева, барвінок малий, глід колючий, звіробій
Рис. 1.13. Анемона лісова
звичайний,
калюжниця
болотна, льон жовтий,
медунка темна, материнка
звичайна,
проліска
дволиста,
проліска
сибірська,
півники
болотні.
Рис.1.15.Проліска сибірська

Рис.1.14 Барвінок малий

Фауна балки Широка
Різноманітність тваринного світу
Серед тваринного світу балки Широка є багато представників різних
видів. У чагарниках і рідколіссі, що перебігають її круті схили, водяться лисиці,
зайці, ховрахи, хом’яки, суслики, куниці, ласки, їжаки, кроти, польові миші.
Старші люди розповідають, що років 10 назад табунцями забігали до балки
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козулі (рис. 1.), але за останнє десятиріччя їх
кількість різко знизилась. Козулі – це найбільші
тварини краю.
З-поміж найдрібніших ссавців в балці
мешкають землерийки. Зовні вони схожі на мишей
(оченятами й витягнутим у вигляді рухливого
хоботка носом). Вони покриті оксамитовим
хутром, мають довгий, волохатий хвіст. Живляться
Рис. 1. Козулі
виключно комахами.
Серед тварин, що зустрічаються в балці,
найбільшу наукову цінність має тхір степовий –
малопоширений вид, занесений до Червоної книги
України (рис. 2.). Його виводкова нора була
виявлена на південному схилі балки.
З плазунів часто можна зустріти ящірку
прудку (рис. 4.), рідше – ящірку зелену та вужа
звичайного. Кілька років тому односельчанам
зустрічалася гадюка степова. У самому низу балки,
Рис. 2. Тхір степовий
біля водотоку, живуть жаби, зустрічалася нам
неодноразово і черепаха болотяна (рис. 3.).
З птахів у балці можна зустріти одуда, сойку,
горлицю кільчасту, ворону сіру,
сороку,
трясогузку, зозулю, славку, дятла строкатого,
синицю велику, повзиків, чечіток, посмітюху,
горобців, щигликів, очеретянку. В кущах калини,
бузини в травні виспівують солов’ї.
Одним із постійних жителів степу є
жайворонок степовий. Пісню цього співучого
птаха почує кожний, хто хоч раз опинився серед
весняного степу. Пісня починається на світанку і
закінчується з настанням сутінків.
Рис. 3. Черепаха болотяна
Серед степової рослинності непогано
почуваються куріпки. Старожили розповідають, що
за останні 30-40 років чисельність сірої куріпки
різко зменшилась. Причин декілька. Це і зростання
інтенсивності
полювання,
але
головна причина їх
зменшення – це сучасна
збиральна техніка, від
якої
їм
важко
врятуватися.
Рис. 4. Ящірка прудка
Самими малими
серед куриних в балці є звичайні перепели.
Рис. 5. Білий лелека
Максимальна маса їх тіла – 130 г. Це єдиний
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перелітний вид куриних нашого краю. Від ворогів тікає бігом, інколи таїться в
траві, і лише в окремих випадках піднімається на крила, летить швидко і низько
над землею. Повертається на батьківщину в квітні і саме в цей час в балці
можна почути голосний крик самців перепелів.
Декілька раз в балці зустрічалися фазани.
Вони, як і перепілки, більшу частину свого життя
проводять на землі. Поселяються в тих місцях, де є
поблизу вода і густа рослинність, яка дає птахам їжу
і схованку. Балка Широка є для них безпечним
місцем для проживання. Фазани повинні отримати
від людини і підтримку, і охорону, як об’єкт
декоративного збагачення фауни нашого краю.
Рис. 6. Лебідь малий
Із великої кількості білих лелек минулого
століття, які селилися на дахах широчан,
залишилися поодинокі екземпляри, які будують своє
гніздо на стовпах електромереж. Вже декілька років
прилітають лелеки до гнізда, побудованого на стовпі
електролінії Новгородка – Велика Чечеліївка, що
проходить по верхів’ю балки.
Рис.7. Пугач
На ставок інколи залітають білі лебеді (рис.
6.), а в очеретах та заростях рогози добре
почуваються водяна курочка, лиски. Неодноразово
доводилось бачити, як над болотяними заростями
днища балки пролітали зграйки диких качок чи
диких гусей, а поміж рогозом та очеретом бігала
водяна курочка.
Рис. 8. Джміль земляний
Особливу
цікавість
викликають
дуже
обережна пара степових журавлів, яких члени
екологічного гуртка бачать кожне літо протягом
останніх дев’яти років. І, звичайно, влітку над
ставком приваблюють до себе степові чайки.
Із хижих птахів доводилось зустрічати кібця,
шуліку, сову вухату, сокола. На старих
високостовбурних деревах лісосмуг, що по верхів’ї
Рис. 9. Джміль глинистий
балки, гніздяться рідкісні великі хижі птахи
могильник та лунь степовий. А в заростях ясенів і
акацій живе сім’я пугачів (рис. 7).
Квітуче степове різнотрав’я балки приваблює
багатьох комах. Вражає різнобарв’я метеликів,
бабок; цвіркотання коників; метушня мурашок;
дзижчання бджіл, ос, джмелів. Серед прямокрилих
Рис. 10. Жук-олень
зустрічається велика комаха – богомол. Поміж
джмелів, крім джмеля земляного (рис. 8),
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зустрічають і рідкісні: джміль пластинчастозубий та джміль глинистий В
урочищi нами зафіксовано два види метеликiв, занесених до Червоної книги
України – бражник мертва голова та махаон.
На схилах балки можна зустріти багато видів із ряду твердокрилі, але на
особливу увагу заслуговують жук-олень (рис. 10) та скарабей священний,
занесені до Червоної книги України, а жук-олень занесений ще й до додатків
Бернської конвенції.
Унизу балки можна зустріти молюсків: ставковика звичайного, слизня
польового, а в ставку – беззубку звичайну.
Результати спостережень показали, що в балці, крім поширених тварин,
зустрічаються види, які налічують невелику кількість і такі, що занесені до
Червоних списків.
Тварини Червоної книги, які зустрічаються в балці Широка
1 Бражник мертва голова
7 Лунь степовий
2 Горностай
8 Лебідь малий
3 Джміль глинистий
9 Махаон
4 Джміль пластинчастозубий 10 Могильник
5 Жук-олень
11 Пугач
6 Журавель степовий
12 Тхір степовий
13 Скарабей священний
Тварини Червоного списку Кіровоградщини
1
Богомол звичайний
3 Синиця-ремез
2
Лелека білий
4 Ящірка зелена
Рідкісні тварини балки та окраїн с. Велика Чечеліївка
1
Джміль земляний
5 Козуля європейська
2
Заєць сірий
6 Ласка звичайна
3
Їжак вухатий
7 Черепаха болотяна
4
Фазан
Екологічні проблеми балки Широка
Чинники, що прискорюють зменшення біорізноманіття
Щоб охороняти рідкісні види,
необхідно з’ясувати причини їхнього
зникнення. На сьогодні вже не є новим
те, що у наш час живі істоти зникають
здебільшого
внаслідок
людської
діяльності.
Членами екологічного гуртка, який
працює в школі вже більше 10 років,
ведуться систематичні спостереження за
Рис. 3.1. Екологічними стежками
змінами, що відбуваються в цьому
балки Широка
природному ландшафті та проводиться
вивчення його біорізноманіття.
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Промислових підприємств, які б забруднювали повітря, ґрунти, воду
поблизу нашого села немає. Основною причиною зменшення чисельності та
зникнення видів тварин і рослин стало розорювання первинних природних
степів, а також знищення їх під час полювання.
До числа екологічних слід віднести і проблему забруднення ґрунтів
отрутохімікатами, надмірним внесенням добрив, пестицидів та гербіцидів.
Нахили поверхні полів спрямовані в сторону балки, отже вода під час
великих злив чи танення снігу стікає по схилах балки, розмиваючи верхні шари
та приносячи з собою чималу кількість пестицидів й гербіцидів, що вносять на
сусідніх полях.
Однією з причин вимирання рослин є випалювання сухостою навесні та
восени. Іноді можна спостерігати такі спалахи серед літа, в період жнив, коли
фермери спалюють стерню та солому. Вогонь з полів перекидається на
первинні ділянки степу, тоді горять живі рослини, що тільки відцвіли або навіть
і не встигли, гинуть тварини. Хтось із необережності спричинив підпал, хтось
просто бавився, хтось прибирав сухостій, щоб поліпшити сіножать.
Спричинити пожежу легко, а от зрозуміти, що у вогні гинуть живі істоти
деяким людям важко.
Сінокіс також впливає на природні екосистеми. Меншає кількість рослин,
насіння яких дозріває пізніше, ніж їх скошують. Інколи при цьому гинуть
хребетні тварини, які ховаються у траві.
На зменшення видової різноманітності рослин впливає також випас
великої кількості худоби в балці. Спостереження показали, що за останні десять
років від квітня до листопада в балці випасалось майже 100 корів. Місце
випасання змінювалось дуже рідко, адже пастухів і череду приваблює зелений
килим різнотрав’я саме в цій балці.
Ділянки лучно-степової рослинності перебувають під загрозою зникнення
також і через природні чинники – заростання чагарниковою рослинністю. За
останні роки схилами балки розростається маслина.
Популяції красивих декоративних ранньовесняних рослин страждають
від надмірного зривання квітів, незважаючи на те, що більшість з них занесені
до Червоної книги.
Під час роботи над проектом проведено соціальні опитування серед
школярів та односельців щодо зривання та викопування первоцвітів. Результати
були такі:
– 85% опитаних не замислювалися над проблемою винищення
первоцвітів;
– 99% опитаних не знали про адміністративну відповідальність за
знищення червонокнижних рослин.
Метою зривання та пересадки квітів було:
– 7% – «відчути» прихід весни;
– 93% – прикрасити свою присадибну ділянку.
У балці Широка відпочиває багато односельчан. Та часто відновлюючи
на природі своє здоров’я, люди порушують «здоров’я» природи. Порубані та
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поламані дерева й кущі, витоптана земля, залишене сміття – це далеко не
повний перелік того, чим люди «віддячують» природі за відпочинок.
Нашу природу нам берегти
Виходячи
з
вищесказаного,
окреслимо
шляхи
збереження
біорізноманіття:
 не руйнувати ділянки первинного степу, які ще залишилися, не
руйнувати місця зростання рідкісних рослин та місця існування рідкісних
тварин;
 не зривати та не скошувати рідкісні рослини до та в період цвітіння;
 не спалювати сухостій та боротися із заростанням чагарниками
степового та лугового екотопів;
 створювати охоронні території в місцях існування рідкісних видів;
 вести постійну еколого-пропагандистську, роз’яснювальну роботу.
Виступ екологічних бригад та випуск екобюлетенів з метою проведення
освітньо-виховної роботи серед школярів та односельців, підвищення
обізнаності селян щодо збереження біорізноманіття, боротьба з бракон’єрством,
посилення інспекторського контролю, допомога тваринам взимку – всі ці
заходи, на мою думку, зможуть виховати екологічно культурну та екологічно
свідому особистість. І тільки така особистість зможе зберегти біорізноманіття
та суттєво примножити багатство місцевої флори і фауни та конкретно балки
Широкої.
Висновки:
1. Збереження і поліпшення стану біосфери неможливе без збереження
біорізноманіття організмів, які населяють нашу планету. У свою чергу, охорона
біорізноманіття неможлива без вивчення видового складу організмів регіонів
земної кулі. Балка Широка, що на Новгородківщині, цікавий природний
ландшафт з великим біорізноманіттям.
2. Згідно з класифікацією рослинності України на дослідженій території
мною виділено 4 типи рослинності: степова, чагарникова, лучна і болотна.
3. У балці Широка багата видова різноманітність рослинного та
тваринного світу. Зростає велика кількість (34 види ) лікарських рослин.
4. Виявлено рідкісні рослини і тварини, що мешкають на досліджуваній
території:
– 3 види рослин, які входять до додатка Бернської конвенції;
– 1 вид тварин, який входить до додатка Бернської конвенції;
– 1 вид птахів, занесений до Європейського Червоного списку;
– 9 видів рослин та 13 видів тварин, занесені до Червоної книги України;
– 10 видів рослин і 4 види тварин, що занесені до Червоного списку
Кіровоградської області;
– 11 видів рослин та 7 видів тварин є рідкісними в межах балки Широкої
та окраїн нашого села, а також району.
Вважаю, що не всі види організмів були помічені. Отож, подальше
вивчення цього унікального куточка кіровоградського степу, його флори і
фауни зможе розширити дані щодо його біорізноманіття. І це буде ще одним
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доказом того, що балка Широка є унікальним, самобутнім куточком
Кіровоградської землі й потребує ретельної охорони.
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Майстер-клас
Голованової
Ольги
Володимирівни, учителя початкових класів
Злинської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ
ст. Маловисківського району, учителя вищої
категорії, старшого вчителя.
Життя вчителя – це постійний пошук.
Час не стоїть на місці, а отже і життя йде
вперед, вносячи свої корективи. Вчені роблять
відкриття, а вчителі впроваджують в практику
інноваційні технології, звісно, не забуваючи
про те, що використовували колись. Адже ще
Конфуцій сказав: «Хто опанував нове,
плекаючи старе, той може бути вчителем».
Працюю над проблемою «Активізація
пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом впровадження
інтерактивних технологій». Ця тема мене зацікавила ще 10 років тому і я ще
жодного разу не пожалкувала про свій вибір, адже бачила, якими креативними
ставали мої перші вихованці.
Важливою передумовою успішного навчання молодших школярів є
зацікавленість. Тому на сучасному етапі розвитку освіти лише інтерактивні
методи навчання створюють сприятливі умови для розвитку мовлення і
мислення учнів, формування творчої особистості. Відомо, що основними
шляхами підвищення ефективності навчання і виховання є взаємодія процесів
розвитку мислення дитини та формування у неї знань та навичок. Потрібно
навчити дітей мислити, висловлювати власну думку, жити своїм розумом. А це
можливо в разі застосування учителем активних форм і методів організації
їхньої пізнавальної діяльності.
Готуючись до уроків, намагаюся продумувати, як оптимально
організувати навчальну діяльність учнів, створити у класі доброзичливу і
спокійну атмосферу, завдяки якій кожен учень зможе вільно виявляти свою
самостійність. На уроках зацікавлюю учнів і пропоную залучатися до активної
роботи, до активного мислення, до творчості. Завдання вчителя не лише
навчити, а й викликати в дітей радість від отриманих знань і від самого процесу
засвоєння. Вирішити це завдання допомагають пізнавальні ігри, які сприяють
позитивному ставленню до навчання, потребують від дитини кмітливості,
уваги, вчать витримці, умінню спілкуватися, слухати один одного, поважати
думку однокласників, вмінню швидко орієнтуватися і знаходити правильне
рішення.
У більшості ігор використовую елементи змагання, які підвищують
пізнавальну активність дітей у процесі навчання.
Усе частіше виникає необхідність давати можливість учням відчути себе
дослідниками, вчити їх аналізувати навколишні явища та події. На багатьох
уроках використовую логічно-опорні схеми, діаграми.
Прислухаючись до поради В.О.Сухомлинського: «Навчіть у початкових
класах всіх дітей читати так, щоб вони вміли читати й думати й, думаючи,
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читати», використовую на уроках читання такі методи і форми роботи:
передбачення, дібрати власний заголовок (веселий, питальний), ввести нового
героя в текст, продовжити текст, скласти рекламу до твору, написати листа
герою, скласти оповідання за зразком, але з іншими героями, в іншому місці
подій;
дати характеристику героям; використати протиставлення;
інсценізувати уривок; перенести події з минулого в майбутнє і навпаки;
підібрати пізнавальні цікавинки до уроку, римувати слова, читати текст
«диктором», «хвостиком», «блискавкою», «дощиком», «Незнайком»,
«ланцюжком», парами.
Постійно використовую групову та парну форми роботи. Діти дуже
полюбляють працювати в групах, допомагати слабшим, перевіряти певні
завдання, оцінювати роботу свою та своїх однокласників. Це вчить їх вільно
висловлювати власну думку та об’єктивно оцінювати один одного. Прийшла до
висновку, що саме групова робота дає змогу дітям повірити в себе, в свої
можливості та здібності. Дуже важливо правильно об’єднати дітей в групи. Не
завжди ефективним є об’єднання «за бажанням», тому практикую динамічні
групи, які можуть змінюватися в залежності від рівня завдань.
Дітям подобаються вправи «Мікрофон», «Мозковий штурм», які дають
можливість повторити вивчене на попередніх уроках, актуалізувати знання з
нової теми, узагальнити вивчене наприкінці уроку, висловити власну думку.
У жовтні 2011 р. мені довелося побувати на семінарі педагогів-тренерів,
які впроваджуватимуть проект «Шкільна програма з профілактики вживання
тютюну, алкоголю і наркотиків
(ХОУП)».
Семінар
проводив
Кіровоградський обласний інститут
післядипломної освіти імені Василя
Сухомлинського. Завдяки інформації
та матеріалам, які надали слухачам
Желєзнова Т.П.
та
вчителька
Куколівської
школи
Олександрійського
району
Жуфалаян В.,
розпочала
впровадження превентивної програми
«Цікаво про корисне», яка доповнює,
поглиблює та надає практичного
спрямування змісту курсу «Основи здоров’я» у початковій школі. Програма
знайомить дітей із поняттям «інфекційне захворювання» та формує навички
гігієнічно доцільної поведінки, вона навчає дітей визначати свої життєві
цінності, формує навички толерантного ставлення до хворих людей, а головне –
навчає робити свідомий вибір здорового способу життя. Програма «Цікаво про
корисне» – це відповідь на загрозу здоров’ю наших дітей у новому столітті.
Уроки-тренінги присвячуються профілактиці небезпечної поведінки, наслідком
якої можуть стати інфекційні захворювання включно з ВІЛ/СНІД.
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Інтегрований урок у 1 класі
Тема: Ти ростеш і розвиваєшся («Основи здоров’я»)
Я і мої досягнення (Програма «Цікаво про корисне»)
Мета: ознайомити учнів з основними етапами росту і розвитку людини;
формувати в них бажання дотримуватись умов здорового росту; навчити
практично визначати свій зріст і масу тіла; розвивати допитливість; виховувати
бажання піклуватися про своє здоров’я.
Обладнання і матеріали: ілюстрації, малюнки, таблиця основних вимірів,
сантиметрова стрічка, портативні ваги, олівці.
Хід уроку
І. Організація класу
Вправа «Прочистимо мізки»
Стати в коло і приготуватися до процедури, яка подарує нам свіжість,
зібраність і бадьорість. Руки – на відстані 20 см від вух. Уявіть собі, що
тримаєте за кінчики тонку, ніжну, шовкову хусточку, яка проходить крізь
голову і виходить через вуха. Потягніть її уявно спочатку вправо, а потім
вліво – прочистимо свої мізки, аби швидко думати, добре чути і ясно бачите
все, що буде відбуватися на уроці. (Вправа виконується під тиху і спокійну
музику).
ІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Створення проблемної ситуації.
На дошці хаотично розміщені фотографії хлопчиків різного віку,
дорослого чоловіка та дідуся.
- Розгляньте ці фото і скажіть, у якому порядку вони повинні бути і
чому?
2. Вступне слово вчителя.
- Новонароджена дитина – це немовля. Воно ще не вміє говорити і не
володіє навичками, яких набувають люди протягом життя. Але дитина росте,
вчиться говорити, ходити, самостійно їсти, співати, вдягатися, милуватися
красою природи, слухати музику та багато чого іншого. Доросла людина,
здобувши певну професію, працює, аби забезпечити добробут своєї сім’ї. Літні
люди йдуть на заслужений відпочинок.
3. Робота з підручником (С. 12-13). Групова робота.
- Розгляньте малюнки. Це фотографії маленького хлопчика. Дайте йому
ім’я і складіть речення: І ряд – про хлопчика, який ходить у дитячий садок, а ІІ
ряд – про хлопчика, який ходить до школи.
Висновок: Діти весь час зростають. Ріст – один з основних показників
фізичного розвитку людини.
4. Вправа « Мозковий штурм».
- Назвіть умови здорового росту (чистота тіла, правильна постава і хода,
заняття спортом, рухливість, раціональне харчування, відпочинок на свіжому
повітрі, безпечна поведінка, відмова від куріння та алкоголю, гарний настрій,
доброзичливість).
Висновок: Я – господар свого організму. Турбуватимуся, щоб рости
здоровим.
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5. Психогімнастика.
Самооцінка. Закінчи речення: Коли я стану дорослим, то…
 Буду розумним, якщо …
 Буду здоровим, якщо…
 Матиму правильну гарну поставу, якщо…
 Матиму білі, здорові зуби, якщо…
ІІІ. Руханка
«Погода в Занзібарі». Діти стають в
коло один за одним і повторюють рухи за
вчителем. «У Занзібарі гріє сонечко
(гладять по плечах того, хто стоїть
попереду),
дме
легкий
вітерець
(проводять пальцями по спині). Та ось
хмарки закрили сонце, почав накрапати
дощик (стукають пальчиками), здійнявся
вітер (труть спину), розпочалася злива
(енергійно стукають пальцями по спині),
град (кулачками). Та що це? Здається,
буря вщухає» (усе повторюється у зворотному порядку).
ІV. Узагальнення та закріплення
1. Робота в зошиті.
Завдання 1. Людина змінюється упродовж всього життя. Пронумеруйте
малюнки в потрібному порядку.
Завдання 2. Розфарбуй малюнок, на якому зображені твої однолітки.
Завдання 3. Намалюйте себе або наклейте свої фотографії.
2. Робота з підручником (С. 13).
- Розгляньте малюнки. Що роблять діти? Як вони це роблять? Для чого це
робити? (Діти вимірюють зріст і вагу аби порівняти їх із середніми
показниками, а потім зробити висновки). А зараз я пропоную вам виміряти свій
зріст і вагу. Допоможе це зробити наша шкільна медсестра.
V. Практична робота. Вимірювання зросту й маси тіла
До стіни прикріплюється сантиметрова стрічка так, щоб нульова позначка
знаходилася внизу. Учень стає спиною до стіни, торкаючись її п’ятами,
сідницями, лопатками та потилицею. На голову кладеться лінійка і
притискається до стіни. Це – зріст дитини. Маса тіла визначається за
допомогою портативних вагів, розміщених на підлозі. Результати вимірювання
порівнюються із середніми показниками, наведеними у таблиці, і заносяться до
зошита.
Середні показники співвідношення маси тіла і зросту здорових дітей
Вік
Маса тіла, кг Маса тіла, кг
Зріст, см
Зріст, см
хлопчики
дівчатка
хлопчики
дівчатка
6
20 - 24
19 - 24
111 - 121
111 - 120
7
25 - 30
25 - 28
122 - 130
121 - 128
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Співставлення таблиці і аналіз отриманих результатів. Якщо маса
дитини менша на 5-7 кг, це свідчить про недостатню вагу, якщо більша на 5-7
кг – про надлишкову, на 8-10 кг – про ожиріння (І-ІІ ступенів).
Висновок: Аби не було надмірної ваги, треба більше рухатися і не
переїдати.
VІ. Рефлексія
Гра « Так чи ні?»
- Плескайте в долоні, коли почуєте правильну відповідь, і тупотіть
ногами, якщо неправильну.
Що треба робити, аби стати здоровим і дужим?
- Правильно харчуватися.
- Довго спати.
- Багато рухатися.
- Рано лягати спати.
- Дивитися телепередачі до ночі.
- Щодня виконувати зарядку.
- Не вмиватися.
- Чистити зуби.
- Їсти чипси та сухарики.
- Грати на свіжому повітрі.
- Вести здоровий спосіб життя.
- Мати гарний настрій.
- Мати багато друзів.
- Палити цигарки.
- Сваритися та битися.
- Мити руки перед обідом.
- Посміхатися.
VІІ. Релаксація. Вправа «Дзиґа» (Кружляння під веселу бадьору
музику).
- Станьте на безпечній відстані одне від одного так, щоб можна було
кружляти з розкинутими руками. Якщо закрутиться голова, починайте
кружляти в інший бік.
Усім дякую! Ви молодці! Ми гарно попрацювали.
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Майстер-клас Донець Валентини Федорівни,
учителя
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа –
дошкільний
навчальний
заклад
«Вікторія-П»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської
області», учителя-методиста, Заслуженого вчителя
України.
З самого початку своєї професійної діяльності
активно вивчала передовий педагогічний досвід,
захопилась лекційно-практичною системою, яку
запропонував наш земляк О.О. Хмура. Багато
працювала над творчим вдосконаленням цього методу.
Досвід роботи за лекційно-практичною системою був вивчений
Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського та занесений до картотеки передового
педагогічного досвіду України. У 1984 році за високі досягнення в роботі та
педагогічну майстерність нагороджена знаком «Відмінник народної освіти
України». В 1989 році їй присвоєно звання «Вчитель-методист». За період
роботи в НВО «Вікторія-П» Донець В.Ф. творчо вдосконалила, значно
підвищила свій науково-методичний рівень, розширила можливості викладання
математики за лекційно-практичною системою в різнопрофільних класах та
класах з поглибленим вивченням математики.
У 1998 році при КОІППО було проведено авторські курси Донець В.Ф. з
проблеми «Лекційно-практична система викладання математики в сучасних
умовах», які отримали високу оцінку педагогів області.
Протягом багатьох років учні Валентини Федорівни є незмінними
призерами та переможцями міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад з
математики, Всеукраїнського конкурсу-захисту творчих робіт з математики та
інформатики Малої академії наук України.
У 2009 році Донець В.Ф. присвоєно звання Заслужений вчитель України.
В останні роки багато уваги приділяється питанням удосконалення уроку,
його структури. Поряд з традиційними уроками пропонуються альтернативні
форми навчання і виховання підростаючого покоління. Це пов’язано з багатьма
причинами. По-перше, відбулось скорочення годин, відведених на вивчення
математики в старших класах, по-друге, спостерігається значний розрив у
вимогах до знань учнів та методів оволодіння знаннями в середній школі та у
вищих навчальних закладах, по-третє, зросло інформаційне навантаження і
можливості самостійно набувати ті чи інші знання. Все це, звичайно, вимагає
удосконалення організаційних форм і методів вивчення математики в старших
класах.
Досвід роботи вчителів-практиків Кіровоградщини, України свідчить про
те, що лекційно-практична система викладання математики, яку розробив,
апробував в шістдесятих роках директор Кіровоградського інституту
вдосконалення вчителів, кандидат педагогічних наук О.О. Хмура, яку
удосконалили і пристосували до сучасних умов його послідовники, дає
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можливість розв’язати проблеми сьогодення, сприяє отриманню учнями
глибоких знань, допомагає свідомо застосовувати їх на практиці.
Ще в 1987 році Донець В.Ф, ознайомившись з кандидатською
дисертацією О.О. Хмури, почала роботу з вдосконалення та впровадження
лекційно-практичної системи в практику школи. І вже в 1988 році вчитель
ділиться своїм досвідом викладання окремих тем з математики в 10-11 класах
на республіканському семінарі.
Використовуючи свою методику, свій досвід, В.Ф. Донець поступово
удосконалювала форми і методики навчання математики за лекційнопрактичною системою.
Ця система вимагає від вчителя глибоких знань шкільного курсу
математики. Починаючи вивчати ту чи іншу тему, він повинен спланувати її
закінчення, підібрати запитання і вправи для узагальнення, пристосувати під
лекційно-практичну систему вправи з підручника і дидактичних матеріалів.
Уроки Донець В.Ф. класифікує з урахуванням й дидактичної мети та
місця уроку в даній темі, й форм організації математичної діяльності учнів.
Відповідно до змісту та кількості годин, відведених на вивчення того чи іншого
розділу програми, вчитель розподіляє матеріал на логічно завершені блоки,
укрупнені одиниці знань, виділяє головні математичні ідеї і відповідно до цього
визначає кількість уроків на засвоєння нових знань, формування умінь і
навичок, необхідних для розв’язування задач з даної теми. Також вчителька
планує проведення підготовчих уроків, уроків узагальнення і систематизації
знань, корекції знань, уроків-консультацій та контрольно-залікових уроків.
Особливу увагу В.Ф. Донець приділяє вступним і узагальнюючим
лекціям, що сприяє значному обсягу навчальної інформації, яка має бути
засвоєна на уроці. Оскільки урок-лекція несе основне навантаження у вивченні
теоретичного матеріалу, то розробляє їх вчителька за чітким планом. Звичайно
ж, її шкільна лекція відрізняється від вузівської. Готувати лекцію потрібно так,
щоб учні не були протягом 45 хвилин чи 1год. 30 хвилин в 10-11 класах
пасивними слухачами, а активно працювали разом із вчителем. Важливу увагу
Валентина Федорівна приділяє оснащенню уроку засобами навчання. Таблиці,
ІКТ, моделі – все спрямоване на свідоме і глибоке засвоєння нових знань.
Таким чином, при підготовці до проведення уроку-лекції вчитель
враховує і визначає наступне:
1. Обсяг та перелік основних питань теорії з урахуванням укрупнення
дидактичних одиниць.
2. Обсяг знань, умінь і навичок, якими повинні володіти учні на уроці.
3. Зв’язки нового матеріалу з вивченим раніше.
4. Нові прийоми і методи формування цих понять.
5. Найбільш вдалу систему вправ для формування умінь і навичок по
новому матеріалу.
6. Прийоми створення проблемних ситуацій та міжпредметні зв’язки.
7. Вправи та задачі для закріплення вивченого на уроці.
8. Шляхи узагальнення і систематизації знань.
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9. Завдання для організації самостійної роботи учнів з літературою, в
Інтернеті.
Якщо вивчення теоретичного матеріалу безпосередньо пов’язане з
виробленням практичних умінь і навичок, то в структурі такого уроку теорія і
практика багатократно змінюють одне одного.
За переконанням Валентини Федорівни, побудова уроку засвоєння нових
знань в лекційно-практичній формі полегшує учням засвоєння нового
матеріалу, а вчителю дозволяє вести викладання в рівномірному темпі, не
хвилюючись про те, чи встигне він закріпити новий матеріал, дати домашнє
завдання. На уроці є можливість здійснювати важливі дидактичні принципи:
науковість, доступність, систематичність, свідомість у навчанні, самостійність.
Уроки засвоєння нових знань становлять в основному третину всіх уроків
будь-якої теми. Їх кількість, обсяг матеріалу на кожному з них, методи і
прийоми навчально-пізнавальної діяльності учнів, способи керівництва цією
діяльністю визначаються вчителем відповідно до підготовки учнів певного
класу.
Оскільки на шкільній лекції поруч з вивченням нового матеріалу йде його
закріплення, застосування на практиці, в лекції активну участь беруть діти, то
можна стверджувати, що при такій співпраці на уроках-лекціях свідомий
процес навчання починається з першого уроку вивчення будь-якої теми і
продовжується до її закінчення.
С.Пахомова
Урок-лекція
Тема: «Поняття про арифметичну та геометричну прогресію.
Формула n-ного члена арифметичної та геометричної прогресії»
(Методична розробка уроку з алгебри в 9 класі)
Мета: забезпечити засвоєння нової теми на початковому рівні ,
розвивати швидку роботу думки і уважність. Розвивати цікавість не тільки до
змісту, але й до процесу оволодіння знаннями. Вчити бачити взаємозв’язки між
поняттями, які вивчаються.
І. Актуалізація опорних знань
1. Перед початком лекції необхідно розглянути декілька прикладів
послідовностей. В них необхідно знайти відмінність наступних членів від
попередніх, встановити закономірність утворення членів цих послідовностей,
якщо вони є.
Приклади послідовностей, які записані на дошці:
3; 5; -1; -3; …; 2; 5; 8; 11; 14; …; 1; 1; 1; 1; …; 2 4 8 16; 3; -9; 27; -81; …
1; 4; 8; 12; 5; 6; …; -1; 3; 5; -2; 8; …;
-1; 1; -1; 1; …
Запитання до учнів:
 Яким буде наступний член?
 Чи можна встановити закономірність утворення членів послідовності?
 Назвіть число, яке треба додати, відняти, чи на яке треба помножити
попередній член послідовності, щоб отримати наступний?
 Записати ці числа, якщо вони існують.
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2. Повторити способи задання послідовностей. Основну увагу приділити
заданню формулою n-ного члена рекурентним способом.
3. Усно виконати вправи:
Назвати попередній член послідовності (bn) для b2k-1; bk; bk+1.
Назвати наступний член послідовності (an) для an+1; an-1; a2n.
Зауваження. Оскільки підготовчий урок перед вивченням даної теми не
проводився, то актуалізація опорних знань потрібна для свідомого і глибокого
сприймання нового матеріалу.
ІІ. Вивчення нового матеріалу
План лекції.
1. Означення арифметичної та геометричної прогресій.
2. Поняття про різницю арифметичної та знаменник геометричної
прогресій.
3. Формула n-ного члена арифметичної та геометричної прогресій.
4. Середнє арифметичне та середнє геометричне.
5. Підсумки уроку-лекції.
1. Повернемось до прикладів послідовностей, розглянутих на початку
уроку. Для яких з них можна встановити закон утворення її членів, можна
вказати наступний? З допомогою учнів встановлюється, які послідовності
задовольняють потрібним вимогам. Сторінка в зошиті ділиться на дві частини.
Зліва записуємо ті послідовності, для утворення членів яких потрібно до
попереднього додати якесь число, а справа – ті послідовності, для утворення
яких потрібно кожен попередній член послідовності помножити на одне й те ж
число (підкреслюємо, що це число не дорівнює одиниці і не дорівнює нулю).
3; 1; -1; -3; …
;…
2; 5; 8; 11; 14; …
3; -9; 27; -81; …
Зауваження. Під час пояснення вчителя обидві сторінки таблиці
поступово заповнюються. В кінці лекції є потрібна таблиця.
Учням пропонується навести приклади послідовностей, які утворюються
або додаванням до попереднього одного й того ж числа ≠0, або множення
попереднього на одне й те ж число ≠0 і ≠1, якщо перший член такої
послідовності ≠0. Разом з вчителем учні приходять до висновку, чому нецікаво
розглядати послідовність, якщо q=±1. Деякі з наведених прикладів записуються
в таблицю.
З допомогою учнів дається означення арифметичної і геометричної
прогресії, вводяться потрібні позначення (an); (bn); d, q (дивись підсумкову
таблицю).
На основі означення прогресій отримуються рекурентні формули для
знаходження довільного члена даної прогресії an+1=an+d, bn+1=bn*q, звідки учні
самостійно отримують рекурентні формули для знаходження різниці
арифметичної прогресії і знаменника геометричної прогресії d=an+1-a; q=bn+1/bn.
Вводяться потрібні означення. Розглядаються приклади зростаючої та
спадної прогресії. Всі висновки робляться учнями і заносяться в таблицю:
1) d>0 –арифметична прогресія зростаюча; d<0 – спадна;
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2) b1 > 0, q>1 або 0<q<1 і b1<0 – зростаюча; якщо b1>0, 0<q<1 або q>1 і
b1<0, то прогресія спадна. Відразу ж необхідно ввести поняття та привести
приклади нескінченно спадної геометричної прогресії.
Прогресії, в яких q<0, не можна віднести ні до спадних, ні до зростаючих.
Щоб показати застосування рекурентних формул та незручності при їх
використанні на даному етапі уроку, необхідно розглянути такі приклади:
1. Є арифметична прогресія перший член якої дорівнює 6, а різниця
дорівнює -7. Знайти восьмий член прогресії.
2. Перший член геометричної прогресії дорівнює 9, а знаменник 1/3.
Знайти п’ятий член даної прогресії.
Формується правильність записів. В ході розв’язання постає запитання:
чи зручні рекурентні формули, якщо треба знайти, наприклад, a15, b21 і т.д.
Виникає необхідність в знаходженні загального члена арифметичної і
геометричної прогресій. З допомогою учнів на основі означення та рекурентної
формули виводиться формула an=a1+d(n-1).
Якщо урок проводиться в класі з поглибленим вивченням математики,
формула доводиться методом математичної індукції. В іншому випадку від
конкретних міркувань переходимо до загальної формули, яку приймаємо без
доведення.
Всім учням пропонується за аналогією самостійно вивести формулу
Вивчені формули заносяться в таблицю. Для їх закріплення можна
запропонувати наступні вправи:
1. Перший член арифметичної прогресії 24, d = -2. Знайти a20, ak.
2. П’ятий член геометричної прогресії 1/243. Знаменник дорівнює -3.
Знайти b1.
Користуючись рекурентними формулами, доводимо характерні
властивості арифметичної і геометричної прогресії .
Учням пропонується завдання: Виразити an арифметичної прогресії через
сусідні з ними члени.
Відомо: an+1=an+d або an= an+1 – d/.
аn=an-1 +d
Додамо отримані значення для an. Маємо 2an = an+1 + an-1. Звідки an=(an+1+an-1)/2.
Властивість формується: будь-який член арифметичної прогресії,
починаючи з другого, дорівнює середньому арифметичному сусідніх з ним
членів.
Аналогічні міркування проводять учні з допомогою вчителя для
доведення формули:
=
, або
=
, яка є характеристичною
властивістю геометричної прогресії ( ).
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Таблицю поповнюємо отриманими формулами.
Підсумки уроку підбиваються за допомогою таблиці:
Арифметична прогресія
Геометрична прогресія
1.
:
1.
;
Приклади:
Приклади:
3; 1; -1; -3;…
;
;
;
;…
2; 5; 8; 11.
-4; -5; -6; -7.
; -9; 27; -81; …
; 2; 4; 8; …
2. d - різниця арифметичної
2. q - знаменник геометричної
прогресії d=
прогресії q=
|
3.
= +d – рекурентна
3.
- рекурентна
формула для знаходження
формула для знаходження
довільного члена
довільного члена геометричної
арифметичної прогресії
прогресії
4. d
- прогресія зростаюча;
4.
; q>1 або
;
0<q<1-прогресія зростаюча;
d
- прогресія спадна
; q>1 або
; 0<q<1 –
прогресія спадна
5.
= +d(n-1) – формула n5. =
– формула n-ного
ного члена арифметичної
члена геометричної прогресії
прогресії
6.
=(
+
)/2
6.
характеристична властивість
характеристична властивість
арифметичної прогресії.
геометричної прогресії.
Учням пропонується запитання, за допомогою яких з’ясовується, що вони
вже засвоїли і що ще вимагає додаткових пояснень.
Домашнє завдання після проведення уроку-лекції полягає в тому, щоб
учні засвоїли весь теоретичний матеріал, вивчили формули.
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Майстер-клас Дубінініної Стелли Борисівни,
учителя
початкових
класів
вищої
категорії
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 4 Знамянської міської ради, учителя-методиста.
Дубініна Стелла Борисівна працює вчителем
початкових класів у Знам’янській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 4 з 1985 року. Має вищу
кваліфікаційну категорію. Закінчила Олександрійське
педагогічне училище імені В.О.Сухомлинського та
Кіровоградський державний педагогічний інститут
імені О.С.Пушкіна у 1988 році.
Є досвідченим, творчо працюючим вчителем з
високим рівнем фахової майстерності та ініціативи,
широким діапазоном професійних надбань. Досконало володіє сучасною
методикою викладання, активно впроваджує інновації в свою практичну
діяльність.
Життєве та професійне кредо вчительки – «Добру й розумну людину
творити, по Сухомлинському мріяти й жити». Їй притаманна самовідданість
вчительській професії. Вона безмежно любить дітей, школу, віддає їм серце і
душу. Всі учні для неї – «діточки-зірочки». Всі вони зіркові, всі обдаровані.
«Кожна дитина – сонця перлина», – стверджує вчителька. І турбота про їхнє
фізичне й психічне здоров’я, гармонійний розвиток, навчання й виховання у
вчительки є найголовнішим у роботі.
Стелла Борисівна – самобутня й талановита людина. Добре малює. Грає
на фортепіано, складає пісні, не маючи музичної освіти. Співає. Має гарний
голос. Є солісткою міського народного хору «Барвінок» та народного хору
«Джерело» локомотивного депо станції Знам’янка. Пише вірші, віршовані
казки, загадки, дитячі ігри. Розробляє авторські сценарії дитячих свят,
віршовані конспекти уроків, позакласних занять, виховних заходів з учнями,
заримовує правила з математики, української мови тощо.
Вірші С. Дубініної прилучають дітей до знань, до читання книжок, до
багатої української літератури, вчать пишатися рідним словом, рідним краєм.
«Діточки мої, бджолята, будем мед-знання збирати», – закликає вона учнів.
У віршах педагог дохідливо, весело й дотепно розповідає про дитячі
пригоди, про кумедні витівки звірят. Лагідно навчає своїх учнів бути чемними і
добрими, працьовитими і турботливими, плекає в дитячих серцях любов до
рідної землі, майстерно використовуючи ідеї видатного педагога-гуманіста
В.О. Сухомлинського. Стелла Борисівна – великий працелюб, мудрий і добрий
наставник дітей. Її люблять учні, поважають батьки, вчителі запозичують у неї
педагогічний досвід.
С.Дубініна є ініціатором та активним учасником позакласних шкільних та
міських заходів. Пише сценарії, привітання, пісні для заходів, що проводить з
класом, та тих, які готує відділ освіти, міський методичний кабінет, міськком
профспілки працівників освіти, відділ культури. Багато років співпрацює з
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міськими закладами: Палацом культури, Будинком дитячої та юнацької
творчості, дитячою бібліотекою, музичною школою.
Вона сама розробила сценарії і організувала проведення багатьох
новорічних вистав, свят: Букваря, Весни, Матері, Землі, Родини, Музики,
Поезії, Квітів, Казки, Доброти й інші, формуючи цим самим головні риси
громадянина – трудові, фізичні, моральні, створюючи умови для розкриття
індивідуальних, неповторних рис особистості кожного учня. Завдяки гнучкому
й гармонійному поєднанню різноманітних видів діяльності – індивідуальної,
колективної, самостійної та педагогічно керованої, домашньої і шкільної
роботи – педагог виховує особистість учня, знайомить із національною
культурою українців, утверджує на національному грунті принципи
загальнолюдської моралі.
Працює творчо, натхненно, неординарно. Добре обізнана з дитячою
художньою літературою, спадщиною В.Сухомлинського. Наполегливо й
послідовно втілює в шкільне життя його ідеї. Трудиться на совість, щоб кожен
день був новою сходинкою в оволодінні мистецтва навчання й виховання
підростаючої зміни, нових громадян незалежної України.
На уроках та в позакласній роботі співає сама та з дітьми. Прилучає своїх
вихованців до пісні, до інсценізації казок, до добрих справ, чемної поведінки. Її
віршовані твори мають повчальні висновки, настанови, вчать добру та
милосердю.
Особливу увагу приділяє формуванню у дітей духовності, моральному,
національно-патріотичному, вихованню.
Стелла Борисівна підтримує тісний зв’язок із сім’ями учнів, надає
постійну допомогу батькам у вихованні дітей. Залучає батьків та громадськість
до активної участі в житті класу та школи.
Понад вісім років педагог веде шкільний гурток “Поетична казка”, в
якому діти розвивають свої літературні, артистичні здібності, пізнають красу
української мови. На заняттях вони складають віршовані казки, пишуть вірші
про рідну Батьківщину, природу, батьків, школу, вчаться виразно, правильно,
артистично декламувати.
Розкриваючи здібності й таланти кожного учня, учитель навчає їх вмінню
театралізовано представляти казку на класних та шкільних дитячих святах.
Виступи гуртківців на шкільних та міських святах, конкурсах, в дошкільних
закладах радо сприймаються дорослими й дітьми.
Розвиваючи педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського, вчителька постійно
приділяє увагу формуванню у школярів загальнолюдських цінностей: доброти,
чесності, культури, любові до рідної землі, природи, тваринного світу. В її класі
панують культ Матері, Батьківщини, Книги.
По-материнськи чутлива до кожного поруху дитячих душ, учитель
терпеливо й наполегливо плекає в них кращі поривання, виховує культуру
потреб і почуттів через ставлення до людей, одне до одного, до рідної домівки,
школи, оточуючого середовища.
Сама в душі великий природолюб і художник-творець, Стелла Борисівна
навчає своїх вихованців мудрості спілкування з природою, бачити прекрасне
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довкола, виробляє в них уміння виразно й образно передавати свої
спостереження. Повідомлення учнів обговорюються й доповнюються
однокласниками. Діти вчаться говорити точніше, виразніше, образніше.
Учитель поважає і підтримує дитячу безпосередність, вигадку, уяву. В її клас
часто приходить казка, цікава гра-подорож чи екскурсія-пізнання, екскурсіятворчість. За індивідуальним спостереженням підсумком стає написання творів.
Кожен учень з різним підходом до баченого й почутого віршем, казкою,
розповіддю говорить про свої відкриття.
Творчу лабораторію педагога визначає, в першу чергу, вроджений талант
вихователя, надзвичайна працьовитість і вічний неспокій, незважаючи на те, що
позаду – 24 роки роботи в школі. І зараз до кожного заняття готується ніби на
перший урок. В арсеналі учителя – різноманітний дидактичний матеріал,
чудове унаочнення, здебільшого придбане за особисті кошти, виготовлене
власними руками або разом з вихованцями, батьками.
Навчальний кабінет, спеціально обладнаний педагогом, забезпечує
виховне, розвиваюче середовище та умови для підтримки ситуації успіху
кожному вихованцю. Є в ньому й «чарівні» речі – капелюх, парасолька,
люстерко, книжка, ручка, казкові герої й предмети – бджілка-трудівниця,
сонячна квітка, хмаринка-веселинка, костюми та декорації для інсценізацій. Тут
чисто, охайно і затишно. Весняні фіранки з метеликами, божими корівками.
Над дошкою – кольорова веселка. На стіні навпроти – «Сузір’я дитячих
здібностей», планети: математики, каліграфії, читання, мистецтв з
фотографіями здібних учнів у зірках. І сонце купає своє золоте проміння у
світлих шибах, акваріумі, у квітах, дбайливо доглянутих школяриками.
Своєю творчістю, всебічно розвиненим талантом учитель сприяє
кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу. Незважаючи на те, що в
клас до цього вчителя, як правило, зараховуються діти зі слабкою підготовкою,
з малозабезпечених, неповних, неблагополучних сімей, вона домагається
стабільних плідних результатів, зацікавлюючи дітей навчанням та цікавими
виховними заходами. Як наслідок, її вихованці вирізняються своєю
вихованістю, порядністю, розвитком художньо-естетичних, музичнокультурних, артистичних, комунікативних здібностей. Її вихованці розкуті, але
не розв’язні, привітні, уважні й доброзичливі. Вони є активними учасниками і
переможцями міських та обласних конкурсів, предметних олімпіад, змагань
тощо.
У вихованців Стелли Борисівни широкі й різнобічні інтереси. Їх учитель
вміло розвиває, делікатно спрямовує у потрібне русло. Після вихідних чи
канікул обов’язково спитає, що корисне діти зробили. І дійдуть спільного
висновку: «Найбільшою радістю для людини є постійне відчуття того, що ти –
творець добра на Землі».
«Як сьогодні почувається твоя рибка в акваріумі? Що нового ви
побачили, дізналися? Що спостерігали дорогою до школи? Які зміни сталися в
природі?» – не раз запитує вчитель своїх вихованців.
Ці та інші запитання, повторювані періодично, зосереджують увагу учнів,
спонукають їх придивлятися, спостерігати, усвідомлювати зміни, що
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відбуваються довкола.
Розвивається дитяча фантазія, спостережливість,
творчість.
Свої стосунки з дітьми вчитель будує на засадах доброти й
справедливості, довіри й водночас вимогливості, великої віри в їхні
можливості. І діти виправдовують цю довіру. З переходом у старші класи вони
так само охоче вчаться, вирізняються громадською активністю, здруженістю,
бо з перших днів перебування в школі педагог виховує в них почуття
відповідальності, колективізму, розуміння таких етичних понять, як «добро» і
«зло», «порядність», «вірність» і «зрада». Вміє про складне й незрозуміле
розповісти просто й доступно, домагається не заучування правил поведінки, а
розуміння їх доцільності й необхідності.
Заслуговує уваги її практика підготовки дитини до життя, розвитку
організаторських здібностей. За чотири роки навчання в початкових класах
кожен учень обов’язково виступить у ролі керівника й підлеглого, вчиться
виконувати і приймати рішення, одночасно проходитиме школу рядового
виконавця. Періодично змінюються й доручення кожного в класі.
Учитель крок за кроком формує громадянську свідомість своїх
вихованців, виробляє відповідальне ставлення до навчання, суспільної
власності тощо.
Стелла Борисівна ретельно веде психологічні спостереження, аналізує
вчинки дітей, їх мотиви, поведінку. Шукає типове й на основі цього організовує
свою роботу, розвиває у дітей позитивні риси характеру, допомагає позбутись
негативних.
Педагог захоплюється творами Василя Сухомлинського, використовує
його оповідання, казки, новели та поради на практиці. Ніколи не користується
оцінкою як засобом покарання, бо «оцінка – це радість». Головне в ній –
підтримати старання дитини, окрилити її радістю успіху, навчити долати
труднощі.
Учитель добре продумує систему заохочень учнів. Тут і кольорові
малюнки як відзнака активності, і подарунки-іграшки за корисні справи, і
солодощі за відмінно виконану роботу, і медалі, і розміщення фотографій учнів
на зірках-планетах за високі досягнення та неабиякі здібності, подяки батькам в
учнівських щоденниках. При цьому диференційований підхід стимулює
кожного учня. Одному – за активну працю на уроках, іншому – як переможцю у
позакласному читанні, ще іншому – за допомогу товаришам у навчанні і т.д.
Якого б аспекту діяльності С.Б. Дубініної не торкнутися, скрізь
відчувається невтомність і великий труд.
Досвід роботи вчителя з впровадження ідей В.О. Сухомлинського в
навчально-виховний процес початкової школи вивчено та узагальнено в школі
й на рівні міста, занесено в міську картотеку педагогічного досвіду,
пропагується міським методичним кабінетом та Кіровоградським обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.
Своїм талантом і здобутками вчитель охоче ділиться з колегами міста,
району та області, молодими вчителями в рамках заходів з методичної роботи.
Під її наставництвом молода вчителька В.Маленко виборола перше місце у
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міському конкурсі “Молодий педагог року” та титул “Міс чарівність” на
обласному зльоті молодих вчителів у Києві.
Останні три роки педагог працює над проблемою «Вплив віршованого
слова, музики, дитячої пісні і казки на рівень засвоєння навчальних програм й
гармонійне виховання учнів початкової школи». Проводить відкриті уроки,
виховні заходи в ході шкільних, міських семінарів, виступає на педагогічних
радах, пленарних засіданнях конференцій. Цього року з виступом «Формування
життєвої компетенції учнів початкових класів на засадах педагогічної
спадщини Василя Сухомлинського» С.Дубініна взяла участь в обласній
конференції, присвяченій річниці видатного педагога.
Досвід С. Дубініної, її літературні твори, пісні, ігри, сценарії, конспекти
стали у нагоді іншим педагогам, батькам, полюбилися дітям. Її розробками,
творчими знахідками користуються не тільки вчителі рідної школи № 4, а й
освітяни міста та області. Її пісні «Принц мій зоряний» та «Калина» лунали у
виконанні гуртківців БДЮТ на конкурсах у Кіровограді, Олександрії та Києві.
Виконавиця пісні «Принц мій зоряний» Олександра Ніклонська, вихованка
БДЮТ, стала переможцем Всеукраїнського конкурсу юних співаків.
С.Дубініна є методистом-кореспондентом КОІППО імені Василя
Сухомлинського. Має друковані праці. У 2002 році видано першу збірку її
творів “Я не можу без пісні прожити”, сто екземплярів якої було подаровано
молодим вчителям на обласному зльоті, що проходив на базі Знам’янського
району. Потім видавались: “Віршована абетка для малят” (2005); “Образна
віршована казка, в якій мешкає таблиця множення” (2006); “Віршовані
імпровізації для удосконалення навичок читання» (2007); “Поетична мандрівка
по казках, оповіданнях, новелах Василя Сухомлинського” (2008); «Гармонія
всесвіту – в римі дитини» (2008); «Поради молодому вчителю» (2009),
«Поетичний олімп». Збірничок «90-річному ювілею Василя Сухомлинського
присвячується», виданий за сприяння обласного комітету профспілки
працівників освіти і науки, був вручений усім учасникам 38-го зльоту молодих
вчителів.
С.Дубініна є активним учасником конкурсів професійної майстерності. У
2003 році стала дипломантом Всеукраїнського конкурсу “Родовід”, який
проводив дитячий журнал “Пізнайко”, а також лауреатом обласного та
дипломантом всеукраїнського етапу конкурсу “Класний керівник-2004”. Є
переможцем міського конкурсу на кращу розробку заходу для дітей з теми
«Права дитини», обласних конкурсів на кращу методичну розробку: з
профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму; з пожежної безпеки; з
основ збереження здоров’я. Власним прикладом заохочує до творчості
педагогів своєї школи, міста, області.
Як віддана прихильниця ідей Василя Сухомлинського вчителька
підтримує тісні зв’язки з Павлиською школою та музеєм. На запрошення
директора музею В.О.Сухомлинського у Павлиші відбулась презентація
досвіду її роботи на зустрічі з учнями та вчителями. У скарбниці музею
знаходяться матеріали творчих надбань вчительки. Ведеться листування з
учнями Павлиської школи, із Зоєю Ткаченко, директором музею.
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У березні 2008 та 2009 року С.Дубініна брала участь у 37-му та 38-му
обласних зльотах молодих вчителів, присвячених 90-річчю від дня народження
В.Сухомлинського та І.Ткаченка. Неодноразово виступала на цих зльотах,
присвячувала віршовані поради молодим вчителям області, свій спів, ділилася
досвідом своєї роботи.
За її ініціативою та завдяки її наполегливості у 2009 році створено міську
громадську організацію захисту тварин «Фортуна». Вона є головою цієї
організації та членом міського клубу «Поетичний олімп».
Учитель неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами й
подяками. У 2007 році за значний внесок у національно-патріотичне виховання
учнів С.Дубініна одна із перших була нагороджена міською премією імені
Г.Ващенка, заснованою міським осередком Всеукраїнського товариства
«Просвіта» імені Г.Шевченка. У 2009 році вона стала лауреатом обласної
педагогічної премії імені Василя Сухомлинського.
Любов Шевченко
Віршованими рядками настанови учням
Подивіться! Ось Гарбузик заблукав!
І кого ж на допомогу він гукав?
Гарбузик заблукав
(казка)
Сім’я в степу гарбузова жила:
Гарбуз, гарбузиха, гарбузик-маля.
Сусіди – сім’я кавунів і диньок…
Був теплий ласкавий осінній деньок.
Пішов погуляти маленький гарбузик
І десь загубив свій листяний картузик.
Шукав – не знайшов, утомився і впав,
В траві, біля ставу, до темряви спав.
Прокинувся – ніч; де доріжка до хати?
- Хто чує мене? – став гарбузик гукати.
На голос дзвінкий прилетіла сова:
- Вночі хто не спить? Зараз будуть дива!
Крилами сова розігнала хмарки –
Засяяли місяць у небі й зірки.
- Я бачу доріжку, – гарбузик сказав,
Подякував пташці і помандрував.
Осяяний шлях був новим, невідомим.
Гарбузик спішив, з переляку, без втоми.
В цей час тато й мама – гарбузи не спали,
З сусідами рідну дитинку шукали.
Батьки хвилювались о пізній порі;
Побачили світло на дальній горі.
– То знак від синочка, – сказав гарбуз-тато, –
Нам треба його від біди рятувати!
Це місяць ліхтариком знак подавав,
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Зіркові санчата з-за хмар діставав.
І дійсно – гарбузик потрапив на гірку.
Коли зрозумів це – заплакав так гірко.
– Ні, ні! Сльози лить у біді не годиться.
Тобі треба просто із гірки скотиться, –
Порадив гарбузику місяць рогатий, –
Сідай на чарівні зіркові санчата;
Вони тебе швидко до друзів примчать.
І ось вже санчата, як пташка, летять.
Домчали гарбузика за дві хвилини
До тата і мами. Радіють родини
Гарбузиків, диньок. Щасливі усі
Додому прийшли по ранковій росі…
– В тім, що заблукав – винуватий картузик! –
Пояснював мамі маленький гарбузик;
Та більш не виходив від дому далеко
Без мами і тата. Бо це – небезпека!
Чи можна малому гуляти одному?

Щаслива родина – знайшлася дитина!

59

Подивіться – ось Дракон з вогнем жартує;
Що його від небезпеки порятує?

Дракоша
Маленький Дракоша вогнем забавлявся,
Він полум’ям дихав і так розважався.
– Ти зробиш пожежу! – Дракоші казали
Батьки його і вогнегасник придбали.
– Не буде пожежі, – синок промовляв.
Та вийшло не так, як малий обіцяв.
Дракошу за хвіст якось ґедзь укусив.
«Як боляче, ґедзь, ти мене розлютив.
Тепер стережись і тримай на горіхи!
Провчу я тебе для порядку й для втіхи!» –
Дракоша сказав і вогнем став стріляти,
А ґедзь увертався – був майстер літати.
Потрапив вогонь на фіранку і штори.
А ґедзь – крізь кватирку й літає надворі.
В кімнаті Дракоші вже меблі палають
І вийти з кімнати йому заважають.
Вогонь, дим і жах. Де ж дракони-батьки?
Дракоша обпік хвіст, живіт і боки…
Та ось – тато й ненька. Всі гасять пожежу,
Палаючі ковдри, диван і одежу…
Усе з вогнегасника піною вкрито,
Водою усе, що горіло, залито…
Обпечені всі та, на щастя, живі.
Чи розуму збільшилось у голові?!
Як добре, що вчасно пожежу згасили!
Жахливі події Дракошу навчили
Приборкати подиху полум’я враз.
Буває вогонь – помічник й викрутас.
Про це пам’ятати нам треба завжди,
Уникнути щоб небезпеки й біди!
(С.Дубініна)
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Ожеледиця у лісі! Що робити?
Як же звірів від біди нам захистити?
Ожеледиця
Сьогодні – ожеледиця.
Не спить стара ведмедиця, –
Болять суглоби на погоду.
Хатину панцир вкрив із льоду.
Як треба – в лісову аптеку!
А лід зламав струнку смереку,
Великі гілки деревини
Закрили вихід із хатини.
Хотіла дятлові дзвонити,
Від болю мазь він міг купити.
Та крига й тут попрацювала:
Дроти, як нитки, перервала.
Торік з’явилась в лісі спілка:
Вовк, дятел, лиска, заєць, білка;
Вони звірям допомагали,
Якщо тих труднощі спіткали.
Так, ситуація критична, –
Зібрались друзі блискавично, –
Хто потребує порятунку?
Ведмедиця – стара Медунка.
Сердечна геть не зна спокою,
Дітей минулою весною,
Синочка й доню, браконьєр
Вловив і кинув у вольєр.
Від мами нащо вкрав малят?
Тепер їх дім – це зоосад;
Маленьких ведмежат продав
Тому, хто «добрі» гроші дав.
Сердечко плаче і сміється Невже в житті все продається?!
Ні, справжня дружба непродажна,
Вона велична і відважна.
Нехай ляка і сердиться
Підступна ожеледиця, –
Біжать, летять вперед, стрибають
Рятівники – на них чекають!
Ось і Медункина хатина,
Підперла двері деревина,–
Разом вагу змогли здолати
І відчинили двері хати.
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Забрало горе сили в мами –
Лежить ведмедиця без тями!
Не розгубились, певна річ –
Спочатку розпалили піч.
З малини чаю заварили.
Стару Медунку обігріли.
Полагодили двері, дах.
Здолала дружба біль і жах.
Три дні були біля Медунки, –
Оце так служба порятунку!
По черзі хвору доглядали, –
Життя безцінне врятували!
У зоосаді зимно, тихо,
Прийшло й сюди стихійне лихо.
В льоду всі металеві клітки,
В яких сидять звірі-сирітки.
Ніч, – ожеледиця не спить –
Морозом й кригою дзвенить.
Вмить охопив шалений дзвін
Наш зоосад з усіх сторін.
Високі ноти льоду-дзвону
Розтерли в порох перепону, –
Нема металу супер-кліток;
З полону визволено діток.
Розбіглись звірі з зоосаду;
Шукали шлях додому радо.
В родини з часом повернулись.
Так лихо щастям обернулось.
Медунка пестить ведмежат,
Підрісших хутряних малят…
Перемогла стихію дружба!
За приклад людям – з казки служба!
(С.Дубініна)
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Маленькі діти й м’яч біля дороги…
Це привід небайдужої тривоги!
Димить, гуде і стогне автошлях –
На все живе наводить лячний жах!
Обабіч шляху – Петрик і Наталка,
Із ними подруга – сіренька галка, –
Про все забувши, граються в м’яча:
Ногою, головою, з рук, з плеча –
М’ячем жбурляють, весело регочуть,
Щось промовляють – до м’яча бурмочуть:
«Сильно б’єм ногами м’яч,
Кажемо йому «Пробач!»
М’яч стрибає і сміється:
«Поважаю тих, хто б’ється», –
М’яч сміється і стрибає,
Круглі боки підставляє, –
Бий руками, бий ногами,
Щоб літав я за хмарками.
Головою бий сильніше,
Щоб літав я вище й вище!»
«Тут небезпечно гратись – каже галка, –
Ідіть до школи, Петрику, Наталко!
Якщо потрапить м’ячик на дорогу,
Тоді вже буде пізно бить тривогу!»
«Замовкни пташко, що ти можеш знати,
Як нам екстримно біля шляху грати!»
В цю мить стрибнув на шлях зухвалий м’яч,
Почувся скреготання, крик і сильний плач…
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Мені брехати – мало інтересу,
Потрапила малеча під колеса!
В лікарню дітлахів везла швидка…
Мікстура – гра біля доріг – гірка!
З’явилися за місяць на уроки, –
Забили голови, кінцівки, боки, –
Малята їх довгенько лікували,
На все життя вони запам’ятали,
Що небезпечна гра біля доріг!
Переступаючи шкільний поріг,
Цей вірш розповідаю малюкам
І, навіть, самим впертим віслюкам…
Так, небезпечна гра біля доріг, –
Попереджаю я дітей усіх!
Мікстура – гра біля доріг – гірка,
Танцюйте, дітки, в школі «Гопака»!
Велика сцена і спортивний зал…
На вас чекає там найвищий бал!
Найвищий бал – здоров’я для людини
Про це нагадую усім щоднини!
(С. Дубініна)
 Чи винен у цій пригоді з дітьми м’яч? (Ні, він просто грався з дітьми)
 Правильну пораду дала дітям галка? (Так)
 Як ви розумієте вислів «Мікстура – гра біля доріг – гірка»?
 Що є найвищим балом для людини? (Здоров’я)
 Як ви гадаєте, яке правило порушили дітлахи? (Не можна гратися біля
автошляхів і вискакувати за м’ячем чи іншою іграшкою)
 А які ще правила безпечної поведінки на вулиці ви знаєте?
(Обговорення правил, які пам’ятають діти, доповнення вчителем)
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Віршований урок з основ здоров’я
(2 клас)
Тема: Разом з сонцем в ігри грайся і здоров’я набирайся!
Мета: за допомогою віршованих рухливих ігор удосконалювати фізичне,
моральне і духовне здоров’я учнів.
Хід уроку
І. Організація класу (введення учнів в урок)
(Діти грають у рухливу гру, відому їм ще з першого класу, імітуючи
жестами слова, що промовляють).
Гра «Сонечко»
На хмаринковій лежанці,
І пташці у польоті,
Сонце посміхнулось вранці.
І ведмедику, й лисичці,
Швидко з ліжка сонце встало,
Й рибкам, що живуть у річці,
Всім проміння дарувало:
Всім рослинкам і комахам,
І зайчику вухастому,
Що живуть під неба дахом,
І павучку сріблястому,
І всім діткам, щоб раділи
І жабці у болоті,
І ніколи не хворіли!
ІІ. Оголошення теми та завдань уроку
Разом з сонцем в ігри граймось
І здоров’я набираймось!
ІІІ. Реалізація теми і мети уроку
 Сяють посмішки веселі
Сонцем радісним в оселі!
 Гарний настрій – всі здорові,
В стані щастя і любові!
 Якщо настрій веселковий, –
Ти успішний і здоровий!
Гра «Сім кольорів веселки»
(Діти виспівують кожне слово пісенної гри, відомої їм з першого класу,
пританцьовують).
Сім кольорів у веселки, малята.
В певнім порядку їх треба назвати:
Колір червоний – це стиглі суниці;
Колір оранжевий – хитрі лисиці;
Жовтого кольору – ніжна кульбабка;
Поруч – зелена, стрибучая жабка;
Далі – волошки блакитні у полі;
Синяя пташка – у небі – на волі;
Кущ фіолетовий квітне бузковий;
Добре, що настрій у нас – веселковий!
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 Гру з навчанням ми чергуєм,
Дітки, сонце намалюєм!
 Хай життя завжди триває,
Сонце в небі й в серці сяє!

(Діти малюють сонечко на закладинці до щоденника, яку виготовлено на
уроці праці. З одного боку на закладинці написано: «Я успішний і здоровий, в
стані щастя і любові», а також – ім’я та прізвище учня. З іншого боку, в ході
уроку – діти створюють малюнки, які будуть нагадувати їм про рухливі ігри –
щоб дітки не сумували, а гралися з друзями в рухливі ігри. Це сонце, серце,
м’яч, квітка).
 З нами сонечко малює,
Грає в ігри і римує!
 Нагадають нам малюнки
Гарні ігрові стосунки!
 Намалюєм серце, діти, –
Добротою всі зігріті!
 Бути добрим – просто дуже:
Будь сердешним, небайдужим.
Якщо хтось в біду попав,
Захворів, спіткнувся, впав –
Неодмінно допоможем, –
Добре серце переможе!
Добрі вчинки квітнуть всюди,
І тому – здорові люди!
Наша школа квітне теж,
Раді цьому ми без меж!
 Наша школа – диво – сонях –
В теплих сонячних долонях.
 Намалюйте сонях, діти, –
Символ школи і освіти!
(Діти малюють соняшник, а вчитель розповідає їм про рідну школу).
 Наша школа – диво-сонях –
Насінинок – діток має.
Він на лагідних долонях
Перли росяні гойдає;
Відпускає діток зрілих.
Сильних, мужніх у життя;
А в його пелюстках-крилах, –
Щастя й радість майбуття.
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Квітне наша школа рідна –
Диво-соняшник – з дітками.
Добра, лагідна і плідна, –
Завжди, як дитинство, з нами!
 Щоб насіння проросло, –
Треба світло і тепло!
Щоб зросли здорові діти,
Треба з сонечком дружити!
(гра «Сонячний зайчик»; діти промовляють з учителем слова гри,
виконують роль сонячного зайчика).
 Зайчик сонячний стрибає
В зайця хвостик, лапки, вушка
З носика на щічки.
Справді як в живого!
Що робити – зайчик знає,
Є сестричка-веселушка
Щоб всміхнулись личка!
В стрибунця малого, –
На долоньках погойдаєм
Це струна проміння сонця,
Сонечка синочка;
Сонячної арфи –
Наше серденько співає,
В нас танцюють на долоньці
Наче сопілочка.
Веселкові барви!
 Зайчик сонячний, дружок,
Вивчи з нами цей урок!
(Діти сідають на місця, відпочивають, поки вчитель промовляє наступні
слова):
 З піднебесся, з високості
М’ячем сонце покотилось,
Ми запросим сонце в гості, –
В нашім класі зупинилось.
На гостини до малят.
Відчуваєм сонце поруч:
До дівчаток і хлоп’ят:
І ліворуч, і праворуч,
«Заходь, сонечко, до нас,
І попереду, й позаду…
В гарний веселковий клас!»
Посміхніться сонцю радо!
Посміхнулось сонце радо
Станем з сонечком у коло!
І по хмарах листопада,
Не сумуємо ніколи!
Як по сходинках, пішло, –
Ми в рухливі ігри граймось
Все довкола розцвіло,
І здоров’я набираймось!
Заіскрилось, заспівало,
(Граємось в рухливу гру)
Тінь і смуток розігнало;
Гра «Разом гратись веселіш!»
Станем в коло всі скоріш –
Вужик повзе бережком!
Разом гратись веселіш!
Крутить мавпочка хвостом!
Де долоньки – покажіть, –
Ведмежа веде гопак!
Плескайте і верещіть!
До води задкує рак!
Пострибали, як зайці!
Як пінгвіни походіть,
Дуже добре, молодці!
Весело заверещіть!
Полетіли, як птахи –
Ми, як рибки, попливем
І спочатку все почнем!
Вище, вище, дітлахи!
Гру з навчанням ми чергуєм, –
Всі за парти, – попрацюєм!
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Розпочнемо день спочатку:
На перервах, між уроків,
Вранці зробимо зарядку!
Ми м’ячу наб’ємо боки!
Щоб покращити фігуру,
Не образиться на нас
Всі підем на фізкультуру!
М’яч – стрибун і викрутас!
(Підкреслені слова діти повинні додумати, підібрати за змістом словориму за звучанням і промовити разом з учителем).
 Намалюєм м’яч, малята,
Потім зможем пострибати!
(Діти малюють, а вчитель промовляє слова віршика).
М’яч
Сильно б’ю ногою м’яч
І кажу йому: «Пробач!»
М’яч стрибає і сміється:
«З тим дружу, хто добре б’ється!»
М’яч сміється і стрибає,
Круглі боки підставляє:
«Бий руками, бий ногами,
Щоб літав я над хмарками;
Головою бий сильніше, –
Щоб стрибав я вище й вище!»
 М’яч – спортивний інвентар,
Для здоров’я – справжній дар!
(Далі – рухливі ігри, що імітують рухи тварин).
Гра «Хто як стрибає»
Високо стрибає жабка,
Бо стрибуча кожна лапка;
Кожна лапка – як пружина;
Жабку звати – Жозефіна!
Високо стрибає зайчик,
Він стрибучий, наче м’ячик, –
Куций хвостик, довгі вушка;
Звати зайчика Андрушка!
Кенгуру стриба всіх вище –
Вище даху і горища, –
Ще – захоплюється боксом;
Звати кенгуру – Стрибоксом!
ІV. Підсумки уроку
 Сонце, дітки, звеселили!
В сонечка набрались сили!
Сонце, з нами залишайся,
З нами грайся і навчайся!
Сяють сонечком знання
Звечора і до рання,
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Із рання і до вечора –
Здоровішати нам в пору!
 Всім дарує позитив
Діток сонячний актив!
 І дорослі з нами грайтесь!
І дитинства не цурайтесь!
(Далі – казкова віршована гра)
Гра «Соняшинка й соняшок»
Дітки – квітки сонечка,
Синочок і донечка,
Соняшок і соняшинка
Виросли біля хатинки.
Дітки посміхалися,
Сонцем милувалися;
Умивала квіток личка
З озера небес водичка.
Прилетіли сірі хмари
В небі пташечка співає!
І наслала злії чари
Так зраділи соняшата,
На блакить небесну,
Любі Сонечка малята,
На красу чудесну.
Соняшинка й Соняшок,
Сонце в вежу посадили,
Що пустились у танок!
Сірим покривалом вкрили
Соняшата так зраділи,
Сонячнії квіти
Що насіння перезрілі
І давай радіти:
Посіяли в землю всюди,
Танцювали і співали,
Щоб біди не знали люди!
Над красою глузували…
Заглядає квітка сонця
Тому свідок був вітрець
В кожен дім через віконце,
Першокласний літунець;
Щоб у щасті люди жили
Він під тином спочивав,
І здоров’ям дорожили!
Дмухнув й хмари розігнав!
 Гарний настрій – всі здорові, –
З хмар зробив росу
В стані радості й любові!
квіткову
 Разом з сонцем в ігри грайтесь
Й перевесло веселкове!
І здоров’я набирайтесь!
Щезла вежа сіро-злая,
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Майстер-клас Дудник Нелі Вікторівни,
учителя історії та правознавства Володимирівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівського
районної ради, вчитель вищої категорії.
Сучасна тенденція практично безмежного
поширення
інформації,
численних
систем
інтерпретацій та оцінок минулого з особливою силою
виявляється в галузі історії, визначає
необхідність зміщення цілей історичної освіти від
засвоєння, запам'ятовування фактичної історії до
навчання способів опрацювання, структурування,
аналізу, критики історичної інформації. Специфіка
історії як навчальної дисципліни полягає не стільки у матеріалі, з яким працює
школяр, скільки в тих розумових операціях і способах діяльності, яких він
навчається, працюючи з ним.
Важливість вивчення історії в школі на сучасному етапі полягає не лише
у знаннях, закладених учителем, а й у засобах самостійного отримання учнем
історичних знань.
Одне з першочергових завдань історії – допомогти молоді побачити
образи сучасності у світлі минулого, надати можливість зрозуміти суперечливі
питання сучасного суспільства, сприяти вихованню толерантності. Це не тільки
професійний, але й етичний і моральний обов'язок учителів історії.
Прагнучи йти в ногу з часом, зрозуміла, що необхідно докорінно змінити
свої підходи до викладання предмета, щоб зацікавити школярів у його
вивченні. Поступово дійшла висновку: ефективність проведення уроків полягає
у тісній співпраці вчителя та учнів, коли вони не просто працюють, а
взаємодіють. Опрацювавши літературу (О.Пометун «Сучасний урок»,
К.Баханов «Життєві проекти в навчанні історії України», О.Мокрогуз
«Інноваційні технології на уроках історії» та інші), почала впроваджувати в
свою педагогічну діяльність інтерактивні технології навчання. Це сприяє
формуванню в учнів навичок та вмінь як предметних, так і загальнонавчальних,
виробленню життєвих цінностей, створенню атмосфери співробітництва,
взаємодії, розвитку комунікативних якостей школярів. Інтерактивне навчання
передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,
спільне розв’язання проблем. Це навчання діалогу, під час якого відбувається
взаємодія учасників навчально-виховного процесу з метою взаєморозуміння,
спільного розв’язання навчальних задач, розвитку особистісних якостей учнів.
На сучасному етапі існує необхідність залучати учнів до процесу
дослідження, який є більш цікавим і захоплюючим для них, ніж звичайне
накопичення емпіричних знань.
Так, досить ефективно проходить на уроках робота в групах або парах,
коли учні об’єднуються за кольором, порами року, геометричними фігурами
тощо. Вони із задоволенням виконують ролі спікера, секретаря, посередника,
доповідача, уважно працюють над поставленим завданням, користуючись при
цьому правилами роботи в групах. Подобається учням і такий варіант
70

кооперативного навчання, як «Акваріум», що сприяє розвитку спілкування,
вдосконаленню вміння дискутувати та аргументувати свою думку.
Для цього об’єдную учнів у групи по 4-6 осіб і пропоную їм
ознайомитися із завданням. Потім одна група сідає в центр класу, отримує
завдання для проведення групової дискусії. Пропоную їм протягом 3-5 хвилин
обговорити можливі варіанти розв’язання проблемної ситуації, при цьому учні,
що знаходяться у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у хід
обговорення. По закінченні відведеного для дискусії часу група повертається на
свої місця, а я ставлю до класу питання:
- Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?
- Чи була ця думка достатньо аргументованою?
- Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?
На цю бесіду, зазвичай, відводжу не більше 2-3 хвилин. Потім пропоную
місце в «акваріумі» зайняти іншій групі, яка обговорює наступну ситуацію.
Із технологій ситуативного моделювання досить вдало проходять
«Громадські слухання». Для зручності розташовую столи для «законодавців»,
«секретаря» й кафедру для «доповідачів». Потім розподіляю ролі:
- «законодавці» оголошуватимуть виступи доповідачів і прийматимуть
остаточні рішення. Серед «законодавців» обирається «головуючий»;
- «секретар» вестиме стенограму слухання;
- «відповідальний за регламент» стежитиме за часом.
Після цього повідомляю учасникам мету громадських слухань і проводжу
інструктаж щодо їх проведення. Слухання відкриває «головуючий»,
«доповідач» протягом 2 хв. повідомляє позицію «групи з особливими
інтересами» й відповідає на запитання «законодавців». По закінченні виступів
«доповідачів» «законодавці» обговорюють проблему, приймають спільне
рішення. Підбиваємо підсумки. В окремих випадках для підбиття підсумків
використовую метод «Мікрофон».
Під час проведення уроків закріплення та узагальнення вивченого
матеріалу з теми практикую дискусію – метод, що ґрунтується на обміні
думками з певної проблеми.
Схема проведення дискусії поєднує декілька послідовних елементів:
1. Підготовчий етап, коли учні знайомляться з темою дискусії й
рекомендованою літературою для додаткового опрацювання.
2. Вступ до проблеми.
3. Розвиток дискусії.
4. Обговорення проблеми в малих групах.
5. Загальне обговорення та підбиття підсумків.
Для проведення дискусії серед учнів обирається ведучий, аналітик, який
займається постановкою питань учасникам, секретар, який веде протокол та
представляє результати роботи групи, спостерігач, який оцінює діяльність
учасників груп, та черговий, який стежить за часом.
При підготовці до проведення уроку-дискусії (його елементів)
обов’язково враховую такі важливі моменти, як: тривалість часу, необхідного
для проведення дискусії, узгодженість дискусії з іншими видами роботи на
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уроці, наявність необхідного простору для пересування учнів, чітка організація
учнівської діяльності.
Традиційно застосовую методи:
«Мозкової атаки» – складання списку того, що учням відомо з теми;
«Гроно» – класифікація відомих фактів за певною ознакою;
«Керовану діяльність» – розподіл тексту на частини із запитаннямипрогнозами (що буде далі?);
«Знаю – хочу знати – вивчаю» – визначення відомих фактів та запитання,
на які потрібно відповісти;
«Вільне письмо» – учні пишуть все, що вони знають, відчувають і
думають з теми;
«Останнє слово за мною» – на картці учні записують цитату та коментар,
усі висловлюються з приводу неї, але останнє слово залишається за власником
картки; дискусійна мережа – добірка доказів «за» та «проти», дебати;
«Ціле за часткою» – на підставі відповідей на частину тексту скласти
враження про решту тексту.
З метою залучення всіх учнів до активної праці на наступних уроках
пропоную їм виконати вдома різнорівневі завдання, при цьому передбачаю як
репродуктивні, так і завдання творчого характеру.
Розвивати розумові здібності школярів, їхній творчий потенціал
намагаюсь і в позаурочний час. Працюючи пліч-о-пліч з вихованцями історикокраєзнавчого гуртка «Дивокрай», ми досліджуємо історію свого села і свого
краю в цілому, історію своєї школи, вивчаємо традиції та звичаї свого народу,
проводимо археологічні вивчення давніх поселень на території України.
Для більш зручного використання своїх надбань у щоденній роботі, а це і
дитячі малюнки, творчі роботи, дидактичні й роздаткові матеріали, завдання
для роботи зі здібними учнями та учнями із середнім рівнем підготовки,
систематизую їх та формую тематичні теки.
Якщо на моїх уроках учні навчаться розв'язувати творчі, проблемні
задачі, тоді я буду вважати, що реалізувалась як учитель.
Учитель історії, як ніхто інший, бачить, який внесок робить його предмет
у справу освіти молоді, виробленню яких знань і навичок він сприяє, які
цінності він виховує. Тому нам насамперед необхідно критично мислити,
творчо підходити до розв'язання задач, проаналізувати та оцінити власну
культуру і субкультуру соціуму, до якого ми належимо, щоб визначити основні
питання: «чого», а також «як» ми навчатимемо учнів. Відповіді мають
відображати конкретну ситуацію (соціальну, релігійну, політичну), в якій
перебувають учні школи.
На мою думку, подібна робота на уроках дасть дітям можливість
самовизначитись і самореалізуватись уже нині, а в майбутньому створить
«золотий фонд» спеціалістів з різних галузей, які сприятимуть суспільному
прогресу в Україні.
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Урок-роздум
Тема: Сім'я і шлюб.
Мета: ознайомити учнів з поняттями «сім’я» і «шлюб»; залучити їх до
роботи з текстом Сімейного кодексу; підвести учнів до розуміння
важливості знання та дотримання норм сімейного права;
виховувати повагу до людей старшого покоління.
Обладнання: Конституція України, Сімейний кодекс України, стенд «Моя
сім'я», підготовлений учнями; бланк заяви про реєстрацію
шлюбу, клейкий папір, маркери, бланк заяви про
одруження.
Базові поняття: «сім'я», «шлюб», «шлюбний вік».
Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.
Любов до сім'ї з усіх благородних
людських почуттів є найбільш
поширеною і найміцнішою, і вона
значною мірою благотворно впливає
на життя кожного із нас.
М.Г. Чернишевський
Очікувані результати. На основі вивченої теми учні зможуть:
– ознайомитися з основами сімейного права України; пояснити, що таке
«сім'я», «шлюб»;
– заповнювати бланк заяви про реєстрацію шлюбу і складати зразок
шлюбного контракту; працювати в групах;
– брати участь у дискусіях; відстоювати власну думку; підвищити рівень
своєї обізнаності стосовно укладання шлюбу.
Хід уроку
I. Організація класу
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Мотивація навчальної діяльності
* Ребус
Якщо ви уважно поглянете на малюнки і розв΄яжете ребус, то
дізнаєтесь тему нашого уроку.
Отже, тема нашого уроку: «Сім’я та шлюб».
На сьогоднішньому уроці ми маємо ознайомитися з поняттями «сім’я» і
«шлюб», ознайомитися з текстом Сімейного кодексу, визначитися із власним
ставленням до сім’ї як соціального інституту суспільства.
Учитель: А.С. Макаренко писав: «Сім'я дає повноту життя, сім'я
приносить щастя, але кожна сім'я... є насамперед великою справою, що має
державне значення».
Сім'я – це творення цивілізації, важливе джерело соціального та
економічного розвитку суспільства, а також індивідуального розвитку
особистості. Руйнування інституту сім'ї веде до ряду несприятливих наслідків:
самотності, зниження рівня народжуваності, зростання кількості абортів,
поширення негативних явищ у соціумі (наркоманії, проституції, алкоголізму).
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Таке становище є наслідком недостатньої уваги, що приділяється сім'ї. За цією
загальною причиною криється чимало конкретних. Одна з них –
непідготовленість сучасної молоді до вступу в шлюб та створення власної сім'ї.
Так, учні, які вже досягли 14 років, за новим Сімейним кодексом України
мають право вступати до шлюбу, але з вагомих на те причин. Проте наша
молодь не завжди розуміє важливість та відповідальність створення сім'ї.
Актуальність даного питання і зумовила проведення даного уроку-тренінгу на
тему «Сім'я та її роль в житті кожної людини».
1. Гра «Знайомство»
Знайомство всіх учасників тренінгу між собою та вчителем, з'ясування
думки про те, що таке «сім'я» і «шлюб» з використанням м'яча. Кожен з
учасників гри має сказати під час передачі м'яча: «Мене звати...» і «Я вважаю,
що сім'я – це..., шлюб – це...». М'яч передається по колу, і кожен має висловити
свою думку.
2. Вправа «Правила роботи групи»
Учні усно пропонують правила роботи, а вчитель записує їх на дошці.
Правила:
 активність кожного учасника;
 постійність роботи;
 відвертість, щирість;
 «правило піднятої руки»;
 добровільне висловлення власної думки;
 почуття поваги до думки кожного учасника;
 почуття «гендерної чуйності»;
 висловлення лише від власного імені.
3. Вправа «Дерево очікування»
Учні на зворотньому боці клейких папірців пишуть, що вони очікують від
уроку, а потім кріплять записи на «Дереві очікування» так, щоб їх не було
видно. В кінці уроку учитель визначає з учнями, що було досягнуто, а що ні, і
робить висновки.
4. Гра «Асоціації»
Кожен учасник висловлює свою думку про те, з чим у нього асоціюється
поняття «сім'я».
Учитель записує на дошці ці асоціації.
IV. Вивчення нового матеріалу
Учитель: Основний нормативно-правовий акт, який регулює шлюбні,
сімейні та родинні відносини – це Сімейний кодекс України.
Сім'я – первинний та основний осередок суспільства, в якому
реалізується дітородна, виховна та інші функції суспільного життя.
Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним
побутом, мають взаємні права та обов'язки, що визначені у сімейному
законодавстві.
Також назвати сім'єю можна подружжя й тоді, коли дружина чи чоловік у
зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками,
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дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина теж
належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.
Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення
(удочеріння), досягнення шлюбного віку. Також сім'я створюється і особою, яка
народила дитину, незалежно від цього віку.
Сім'я відіграє важливу роль у житті кожної людини, оскільки саме в ній
народжується і виховується більшість дітей, які, зростаючи, теж утворюють
власні сім'ї. Стати членом сім'ї можна внаслідок народження, шлюбу,
усиновлення, виховання. В юридичній науці сім'єю називають спільноту людей,
які пов'язані між собою кровними, родинними або шлюбними зв'язками,
взаємною моральною, матеріальною підтримкою і відповідальністю, спільним
проживанням і веденням господарства.
Функції сім'ї: відтворення, народження, виховання.
*Бесіда:
– Чи готові ви до вступу в шлюб?
Учні висловлюють власну думку та обґрунтовують її.
*Робота в групі
Учні об'єднуються в три групи і визначають якості людини, які їй необхідні для створення сім'ї. Потім від групи з переліком якостей людини виступає
спікер. Аркуш паперу прикріплюється до дошки. Проводиться зіставлення
думок членів груп.
Учитель: Шлюб у перекладі зі старослов'янської мови означає
«обіцянка». Основою створення сім'ї є шлюб.
Шлюб – сімейний, рівноправний союз чоловіка та жінки, що реєструється
у порядку, визначеному законом, та охороняється державою. В Україні
визнається лише шлюб, укладений в органах РАЦСу.
Умови укладення шлюбу:
необхідна взаємна згода осіб і досягнення шлюбного віку (18 років – для
чоловік, 17 років – для жінок). У певних випадках шлюбний вік знижується і
право на шлюб особі, яка не досягла шлюбного віку, може надати лише суд.
Не можна укладати шлюб, якщо:
– є інший зареєстрований шлюб одного із членів майбутнього подружжя;
– дані особи – кровноспоріднені, усиновителі та усиновлені;
– бажаючі укласти шлюб – психічно хворі.
Між особами можливе підписання шлюбного контракту.
*Повідомлення учня на тему «Сім'я за контрактом».
Учитель: Розповідь про права та обов'язки батьків, права та обов'язки
подружжя.
Права батьків:
– на виховання дитини;
– на визначення місця проживання;
– на відібрання дитини в особи, яка утримує її незаконно.
Обов'язки батьків:
– виховання дитини;
– піклування про здоров'я дитини;
75

– забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
– повага до дитини.
Права подружжя:
– право на материнство і на батьківство;
– на повагу до своєї індивідуальності;
– на фізичний і духовний розвиток;
– на зміну прізвища після одруження;
– на спільне вирішення питань життя сім'ї;
– на вибір місця проживання;
– на припинення шлюбних відносин.
Обов'язки подружжя:
– взаємна повага, дружба, взаємодопомога;
– матеріальне забезпечення сім'ї;
– обов'язок створити вагітній жінці умови для народження та виховання
дитини;
– взаємне утримання.
* Юридична задача:
Юнак і дівчина уклали шлюб. Між ними виникла суперечка, в якій взяли
участь батьки. Дівчина бажає залишити своє дівоче прізвище, юнак наполягає,
щоб обоє після укладення шлюбу взяли його прізвище, а батьки дівчини
пропонують компромісний варіант – поєднати прізвища. Яке рішення на вашу
думку відповідає закону?
Учитель роздає учням бланки заяви про одруження.
V. Закріплення знань та вмінь учнів
Складання шлюбного контракту в групах за отриманим зразком і заслуховування його всіма учасниками тренінгу.
*Вправа «Поміркуймо»
Учитель пропонує учням положення, з яких потрібно виділити ті, які є
моральними, ті, які є правовими нормами, та обгрунтувати свою думку.
Положення:
– людина може створити власну сім'ю тоді, коли вона спроможна
забезпечити її матеріально;
– шлюбний вік для чоловіків – 18 років, для жінок – 17 років;
– якщо чоловік старший за жінку, то це сприяє створенню міцної сім'ї;
– перед реєстрацією шлюбу майбутнє подружжя може укласти шлюбний
контракт;
– сукня нареченої має бути білого кольору.
* Юридична ситуація:
– Яке основне сімейне право було порушене в кінофільмі «Кавказька
полонянка»?
*Вправа «Поясни другові»
Мета – підвищення самооцінки, підбиття підсумку уроку.
Учасники по черзі передають один одному м΄яку іграшку, якій
потрібно пояснити однією фразою :
– Для чого люди створюють сім'ї?
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Зіставлення очікувань учасників тренінгу на початку роботи і в кінці
тренінгу.
Обговорення результатів тренінгу.
VI. Підбиття підсумків
Учитель: Отже, сім'я це не лише кохання, а ще й почуття відповідальності за свої дії перед іншими членами сім'ї. А підготовка молоді до
сімейного життя є не тільки необхідною складовою виховання гарної людини, а
й законослухняного громадянина.
Карл Маркс висловлювався так: «Нікого не примушують до укладання
шлюбу, але кожний, хто взяв шлюб, має підкорятися його законам».
VIІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати § 18.
2. Написати з допомогою батьків стислу пам'ятку для тих, хто укладає
шлюб.
3. Розглянути питання опіки та піклування щодо дітей.
4. Напишіть твір-есе на одну із запропонованих тем:
- «Для чого люди створюють сім'ї?»
- «Міцна сім'я – основа громади, суспільства».
- «Традиції та цінності моєї сім'ї».
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Майстер-клас
Жукової
Оксани
Володимирівни, учителя хімії Новоукраїнської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8
Новоукраїнської
районної
ради,
лауреата
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (2010 р.),
лауреата районної педагогічної премії імені
В.О.Сухомлинського.
Відзначена грамотами та подяками управління
освіти і науки облдержадміністрації (2009, 2010 рр.),
районної державної адміністрації (2004, 2006, 2007,
2009, 2010, 2011 рр.).
Проблема, над якою працюю: «Активізація
пізнавальної діяльності учнів як основа розвитку їх інтересу до змісту шкільної
хімічної освіти». Для її розв’язання працюю над такими завданнями:
формування та розвиток умінь активної пізнавальної діяльності школярів,
виховання самостійності.
Успішній роботі допомагає реалізація моделі навчання:
Мета навчання
Зміст навчання

Результати навчання
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Хімічний експеримент

Засоби навчання

Способи
учіння

Розв’язання
проблемних завдань

Активні методи
навчання:
1.Проблемне навчання.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи
(хімічний експеримент).
4. Ігрові прийоми
навчання.
5. Інформаційнокомунікаційні технології.

Самостійна робота

Організація
управління
навчальнопізнавальною
діяльністю
учнів

Активна пізнавальна
діяльність учнів

Робота за комп’ютером

Викладання

Діяльність учителянаставника

Процес формування предметних компетенцій здійснюється за схемою:
шляхи пізнання предметних компетенцій учня → формування
предметних компетенцій → систематизація → узагальнення → практичне
застосування.
Такий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності школярів
дозволяє отримати добрі результати. У 2009-2010 роках четверо учнів стали
призерами обласного туру, два учні (2009, 2010) представляли нашу область на
ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії.
Опубліковані праці
Дбайливе ставлення до природи та власного здоров’я. Розробки уроків. 10
клас // Хімія (Видавництво «Шкільний світ»). – 2008. – № 22-23 (співавтор
Ворона Л.М.).
Використання таблиць і схем на уроках хімії // Хімія (Видавництво
«Шкільний світ»). – 2009. – № 10 (співавтор Ворона Л.М.).
Інтелектуально-розважальна гра з хімії та біології для учнів 9-11 класів //
Хімія (Видавництво «Основа»). – 2010. – № 21 (співавтор Ворона Л.М.).
Позакласний захід для учнів 9 класу. Інтелектуально-розважальна гра «У
пошуках скарбів» // Хімія (Видавництво «Шкільний світ»). – 2010. – № 34.
Методичні паспорти з хімії надруковані у журналі «Шкільний
бібліотечно-інформаційний центр»:
- Металічні елементи та їх сполуки (2011, № 5);
- Хімічні реакції (2011, № 7);
- Найважливіші органічні сполуки (вуглеводні) (2011, № 10);
- Гідроген. Водень. (2011, № 12).
Керівник
школи
педагогічної
майстерності
учителів
хімії
Новоукраїнського району; член творчої групи на базі КОІППО імені Василя
Сухомлинського «Інноваційний урок в контексті діяльнісного підходу».
Урок-проект
Тема: Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.
Мета: показати взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізичними
властивостями на основі знань про типи хімічних зв’язків у
неорганічних речовинах. Ознайомити учнів з типами кристалічних
ґраток (атомними, молекулярними, йонними). Сформувати вміння
характеризувати фізичні властивості речовин за типом
кристалічних ґраток і видом хімічного зв’язку. Формувати навички
самостійної роботи, орієнтації в інформаційному просторі.
Тип уроку: комбінований урок засвоєння нових знань, умінь і навичок, їх
творчого застосування на практиці.
Форми роботи: презентація і захист мультимедійних проектів,
евристична бесіда, вправа «Вірю – не вірю» з використанням
сенсорної мультимедійної дошки, хімічний експеримент.
Обладнання: мультимедійна дошка, проекти, підготовлені учнями, моделі
кристалічних ґраток, картки на магнітах.

79

Для лабораторного досліду: склянка з водою, скляна паличка, спиртівка,
тримач для пробірок, зразки речовин з різними типами
кристалічних ґраток (графіт, парафін, кухонна сіль).
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
На попередніх уроках ми вивчали типи хімічних зв’язків. Цей матеріал
буде потрібний для засвоєння наступної теми. Тож повторимо саме головне.
Пригадайте, які типи зв’язку існують в природі ?
Повторення проведемо у формі гри «Вірю –не вірю».
Увага! На екрані мультимедійної дошки ви бачите ромашку. Натисніть на
одну з пелюсток – з’явиться твердження. Зачитайте це твердження, дайте
відповідь, прокоментуйте.
Слайд 1

Твердження:
1. Йонний зв’язок виникає між йонами (так).
2. Йони – це нейтральні частинки (ні).
3. Йони – це заряджені частинки (так ).
4. Ковалентний зв’язок буває двох типів – полярний і неполярний (так).
5. Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами з однаковою
електронегативністю (ні).
6. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами одного і
того ж неметалу (так).
7. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з різною
електронегативністю (ні).
8. NaCl – сполука з йонним зв’язком (так).
9. О2 – сполука з ковалентним полярним зв’язком (ні).
10. HCl –сполука з йонним зв’язком (ні).
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Отже, існують різні типи зв’язку. Чи впливає тип хімічного зв’язку на
будову речовини та її властивості? Саме цю проблему ми повинні з вами
розв’язати на уроці.
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Скажіть, в якому агрегатному стані можуть бути речовини?
(газоподібному, рідкому та твердому). Твердих речовин найбільше. При певних
умовах будь-яка речовина може стати твердою. Як ми говоримо –
перетворитися на камінь. Хочу прочитати вам вірш.
Видите камень вон тот, придорожный?
Камень как камень…Обычный…
Возможно.
Как бы о нем поточнее узнать?
Надо науку на помощь призвать.
Как пишется «камень», научит Грамматика.
Размеры и форму найдет Математика.
Физика массу отыщет и вес.
Минералогия взглянет на срез.
«Это кремень, – она скажет ребятам, –
И называют его силикатом».
Археология скажет: «Находка!
Справа на камне видна обработка!»
«Жил в этой местности древний народ…» –
Дальше История слово берет.
Камень в овраге лежит придорожном…
Камень простой? Или, может быть, сложный?
О камне ты все ли узнал, Человек?
Наука поможет! Не каменный век!
Ось так. Камінь – об'єкт оточуючого світу. І, оскільки у нас урок хімії, ми
розглянемо цей об’єкт з хімічної точки зору. Які запитання ми можемо
поставити?
–
Які частинки утворюють тверді речовини?
–
Як вони сполучаються між собою?
–
Як це впливає на властивості?
–
Як ці властивості можна використати людству?
Девіз уроку: «Все пізнається в порівнянні. Від аналізу до структури, а від
неї – до властивостей і застосування».
ІІІ. Вивчення нової теми
Евристична бесіда
Відомо, що у твердих речовинах частинки, що їх утворюють, розташовані
у просторі суворо закономірно для кожної речовини.
Кожна тверда речовина має свою кристалічну гратку. Прочитаємо, що
таке кристалічна гратка (С. 178).
Кристалічна гратка – це розміщення в просторі йонів, атомів або
молекул у певному систематичному порядку.
Які частинки можуть знаходитися у вузлах кристалічних граток?
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Залежно від природи частинок, що містяться у вузлах граток, розрізняють
йонні, атомні, молекулярні та металічні кристалічні гратки.
Кілька уроків тому я вам дала завдання скласти проект на тему
«Кристалічна гратка». Кожна група отримала завдання описати один певний
вид гратки. В своїх проектах ви обов’язково мали дати відповіді на чотири
запитання:
1. Які частинки лежать у вузлах кристалічної гратки.
2. Які сили між ними діють.
3. Які властивості виявляють речовини.
4. Навести приклади речовин.
Надаємо слово першій групі.
Йонна кристалічна гратка
1. Ви вже знаєте, що переважна більшість твердих речовин має
кристалічну будову. Залежно від того, які частинки утворюють кристал,
розрізняють різні види кристалічних граток. Ми розкажемо про йонну
кристалічну гратку.
У вузлах йонних кристалічних граток лежать йони, тому гратки і
отримали таку назву – йонні.
Йони , як ви знаєте, бувають позитивні і негативні. У вузлах граток вони
розташовані так, що навколо позитивного йона розташовані негативні, а
навколо негативного – позитивні.
Наприклад, у кристалічній гратці натрій хлориду, тобто кухонної солі,
кожен йон натрію оточений шістьма йонами хлору, а кожен йон хлору
оточений шістьма йонами натрію.
Йонні кристалічні гратки характерні для речовин з йонним зв’язком.
2. Розповім про те, які сили діють в йонних гратках і як це впливає на
властивості речовин.
Оскільки йони заряджені протилежно, між ними виникають значні сили
притягання. Зруйнувати таку гратку нелегко. Для того, щоб зруйнувати
кристал, необхідно затратити велику кількість енергії, саме тому всі речовини з
йонною граткою є твердими. Температура плавлення їх досить висока.
Приміром, кухонну сіль можна розплавити при температурі 801˚С. Рекордсмен
з тугоплавкості серед йонних сполук – магній оксид. Його можна розплавити
при температурі 2800˚С.
Це нелеткі речовини, тому не мають запаху. Вони крихкі. Більшість добре
розчиняється у воді, розчини таких речовин проводять струм.
3. Речовини з йонною кристалічною граткою можна зустріти в природі, в
побуті. Ви вже чули, що до речовин з йонною граткою відноситься всім відома
кухонна сіль – натрій хлорид. Інші солі також мають таку решітку. Луги (натрій
гідроксид, кальцій гідроксид). Оксиди металів, наприклад, алюміній оксид –
Аl2O3.
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Слайди презентації першої групи:

Надаємо слово другій групі.
Атомна кристалічна гратка
1. Наша група готувала матеріал про атомну кристалічну гратку. Думаю,
ви вже здогадалися, що коли гратка називається атомною, то в її вузлах лежать
атоми. Перед вами схема будови кристала алмазу. Кожна кулька – це атом
Карбону. Всі атоми розташовані один від одного на однаковій відстані. А це
схема будови кристала графіту. Тут у вузлах лежать ті ж самі атоми Карбону,
але їх розташування інше – шарувате. Тут немає окремих йонів або молекул.
Весь кристал являє собою неначе одну велетенську молекулу.
2. Ви тільки що чули, що в йонних гратках діють значні сили притягання
між йонами. Між атомами діють ще більші сили притягання, утворюються дуже
міцні ковалентні зв'язки. Зруйнувати їх ще важче, ніж зв'язки між йонами.
Тому всі речовини з атомними кристалічними гратками дуже тверді, дуже
тугоплавкі, нелеткі. Наприклад, температура плавлення алмаза становить
3500˚С. Крім того, алмаз є самою твердою речовиною в природі.
Ці речовини не розчиняються у воді. Вони не проводять струм або
бувають напівпровідниками.
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3. Атомні гратки має невелика кількість речовин. Це алмаз, з якого
роблять діаманти, алмазом ріжуть скло, бурять гірські породи. Зараз у кожного
з вас теж є речовина з атомною кристалічною граткою. Це графіт, який
знаходиться в олівцях. Нам добре знайомий пісок – SO2. Це також речовина з
атомною граткою. Цей предмет, я думаю, вам також знайомий. Ним точимо
ножі, сапи завдяки його великій твердості. Називається речовина – силіцій
карбід. У його кристалічній гратці чергуються атоми Карбону і Силіцію. Саме
ці атоми утворюють атомну кристалічну гратку.
Слайди презентації другої групи:

Надаємо слово третій групі.
Молекулярна кристалічна гратка
1. Ще один тип граток, що існує в природі, – молекулярні кристалічні
гратки. Речовини з такими гратками дуже відрізняються від речовин з йонними
та атомними гратками. Причина полягає в тому, що у вузлах лежать молекули.
На цьому малюнку зображена кристалічна гратка йоду. У вузлах гратки
розташовані молекули йоду – І2. А на цьому малюнку зображена гратка
вуглекислого газу. За певних умов він може ставати твердим, тоді його
називають сухим льодом. У вузлах лежать молекули СО2. А ось це модель
кристалу звичайного льоду. У його вузлах лежать молекули води – Н2О.
Молекулярні кристалічні гратки можуть утворювати речови, що мають
ковалентні зв’язки.
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2. Між молекулами діють дуже слабкі сили міжмолекулярного тяжіння. Їх
називають силами Ван-дер-Ваальса. Якщо сили притягання слабкі, то й
зруйнувати їх дуже легко. Тому всі речовини з молекулярною кристалічною
граткою мають невелику твердість, вони легкоплавкі. Наприклад, кристали
йоду можна розплавити при 30˚С, а лід плавиться вже при 0˚С. Це леткі
речовини, тому майже всі мають запах. Пригадайте нафталін, яким відлякують
міль від одягу, що зберігається в шафах. Речовини з молекулярною граткою не
проводять струм. Вони мають різну розчинність у воді.
3. Речовини з молекулярною граткою дуже поширені. Я вам покажу деякі
з них. Ось кристали йоду. Спиртовий розчин йоду використовують в медицині,
він є у кожного із нас вдома. А це цукор. Звичайний цукор, з яким ми п’ємо чай.
Молекулярну гратку має лід. Досить його дістати з холодильника, як він
починає танути, що доводить наявність молекулярної гратки.
Слайди презентації третьої групи:
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Ми заслухали три проекти. Об’єднаємо всю інформацію в одну таблицю.
Частинки,
що
утворюють
гратку

Велике
електростатичне
притягання між
різнойменно
зарядженими
йонами

атоми

Велике взаємне
притягання
атомів;
ковалентні
зв’язки

молекули

Слабкі сили
міжмолекулярного тяжіння
(сили Ван-дерВаальса)

Атомна
Молекулярна

Сили, що діють між
частинками

йони
Йонна

Кристалічна
гратка

Характерні
фізичні властивості

тверді, крихкі,
тугоплавкі, нелеткі,
більшість
розчинні у воді,
у розчинах і
розплавах
проводять
електричний струм
дуже тверді,
дуже тугоплавкі,
нелеткі, не
розчинні у воді,
діелектрики або
напівпровідники
невисока твердість,
легкоплавкі,
леткі, не проводять
електричний струм

Приклади
речовин

солі, луги,
деякі оксиди
(наприклад,
Al2О3)

графіт,
алмаз,
кремній,
пісок (SіО2),
карборунд
(SіС)
лід, цукор,
нафталін,
сухий лід
(СО2 ),
I2 ,Cl2, N2, О2.

Є такий афоризм: Практика без теорії сліпа, теорія без практики
мертва. Кожна гіпотеза тільки тоді стає теорією, коли вона перевірена
практикою.
Тож давайте перевіримо теорію практикою. Працюємо в групах. Кожна
група отримує одну речовину. Визначте за її властивостями тип кристалічної
гратки. Результати повідомите класові. (Речовини, що отримують учні: кухонна
сіль, цукор, графіт).
Інструкція до лабораторної роботи
Тема: Типи кристалічних граток.
Мета: дослідити властивості речовин з різними типами кристалічних
граток.
Обладнання: штатив з пробірками, склянка з водою, спиртівка, тримач,
зразки речовин (кухонна сіль – NaCl, цукор – С12Н22О11,
графіт – С).
Хід роботи
1. Поділіть видану вам речовину на дві пробірки.
2. У першу пробірку долийте води. Спостерігайте, чи розчиняється
речовина у воді.
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3. Другу пробірку затисніть тримачем і нагрійте на полум’ї спиртівки.
Спостерігайте, чи розплавляється речовина.
4. На основі спостережень зробіть висновок про будову речовини. Назвіть
тип кристалічної гратки.
Ми вдало об’єднали теорію з практикою. Пропоную встановити
причиново-наслідкові зв’язки між будовою та властивостями речовин. Перед
вами картки із певними термінами. Розташуйте їх в такій послідовності, щоб
простежувався причиново-наслідковий зв’язок.
Будова
атома

Тип
хімічного
зв’язку

Тип
кристалічної
гратки

Фізичні
властивості

ІV. Узагальнення. Підсумки уроку
Який висновок можна зробити про залежність властивостей речовин від
типу хімічного зв’язку та будови кристалічної гратки?
Гра з кубиком
(Я ставлю запитання і подаю одному із вас кубик. Учень, що отримав
кубик, дає відповідь. Якщо не готовий дати відповідь, то кубик передається
іншому учневі).
1. Азот переходить у твердий стан за низької температури (-210˚С). Який
тип гратки має азот? (молекулярна)
2. Яка з речовин характеризується більшою твердістю – лід чи пісок? Як
ви це можете пояснити? (лід має молекулярну, а пісок атомну гратку)
3. У 1673 році Ньютон сказав: «Чи не можна припустити, що при
утворенні твердої речовини (кристала), частинки вишикувалися в лад і ряди,
застигаючи в правильних фігурах?». Що б ви йому відповіли?
4. Елементи С і Sі утворюють схожі за складом оксиди СО2 і SіО2, але
СО2 плавиться при -78.5˚С, а SіО2 при +1700˚С. Як ви це можете пояснити?
(різні кристалічні гратки)
5. Білий фосфор плавиться при +44,2˚С. Яку кристалічну гратку має білий
фосфор? (молекулярну)
6. Червоний фосфор плавиться при +600˚С. Яку кристалічну гратку має
червоний фосфор? (атомну)
V. Домашнє завдання
§ 32 (Н.М.Буринська), тести 1-7, с. 183-184.
Для бажаючих (ІІІ-ІV рівень) № 8-10, с. 184.
Творче завдання: описати одну із речовин, що є вдома, пояснити її
будову, властивості, застосування.
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Позакласний захід
«Хімія – наше життя, наше майбутнє»
Мета: популяризувати хімію як науку, відзначити внесок хімії у
покращенні добробуту людства, зацікавити учнів, викликати
інтерес до вивчення хімії.
Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал
(кольорова стрічка, таблиця «Метали в нашому житті»,
маркери з файлами – 2 шт.).
Форма проведення: гра-змагання.
Форми роботи: групова, фронтальна.
Хід заходу
І. Мотивація діяльності
У грудні 2008 року 63-тя Генеральна Асамблея Об’єднаних Націй
прийняла резолюцію, яка проголосила 2011 рік Міжнародним роком хімії. Чому
саме 2011 рік – Міжнародний рік хімії?
1. У 2011 році у зв’язку із сотою річницею присудження Марії
Склодовській-Кюрі Нобелівської премії в галузі хімії була нагода відзначити
внесок жінок у науку.
2. Система хімічних знань є важливою складовою наукової картини світу
та з успіхом розв’язує двоєдину проблему:
• одержання речовин із заданими властивостями – виробнича діяльність;
• виявлення способів управління властивостями речовини – науководослідницька діяльність.
Досягнення хімічної науки і технологій стали основою революції у
енергетиці, виробництві високотехнологічних приладів, у виготовленні ліків,
одягу, косметики. Без хімії не було б ні комп'ютерів, ні сучасних авіалайнерів,
ні сонячних батарей, ні паливних елементів, ні виробів з пластмаси, ні
акумуляторів, ні інгібіторів корозії…
Хімічна освіта й поширення знань про хімію здатні розв’язати важливі
проблеми людства:
 Забезпечення надійних джерел енергії.
 Глобальна зміна клімату.
 Продовольча проблема.
 Забезпечення надійних джерел чистої води.
 Підтримання здорового стану довкілля.
Міжнародний рік хімії 2011 року сприяв популяризації хімії як науки,
відзначення внеску хімії у покращення добробуту людства. Під девізом року
«Хімія – наше життя, наше майбутнє» проведено ряд інтерактивних,
розважальних та освітніх заходів для усіх вікових категорій. Громадські
організації, освітні установи, а також ЗМІ долучалися до відзначення року на
місцевому, регіональному та національному рівнях.
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Провідні організації,
які координували відзначення у 2011 році Міжнародного року хімії:
1. ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури. Спеціалізована установа ООН створена у 1946 році. До її складу
входять 193 дійсних, 7 асоційованих держав-членів. Україна є членом
ЮНЕСКО з 1954 року.
2. ІЮПАК – Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії.
Створений у 1919 році.
Тема нашої сьогоднішньої зустрічі «Хімія – наше життя, наше
майбутнє».
Сьогодні між собою будуть змагатися учні 10-А і 10-Б класів.
ІІ. Розважальна гра
Хімія так широко увійшла в наше життя, в наш побут, що важко знайти
людину, яка не користувалася б предметами й продуктами, виробленими на
хімічних заводах за рецептами вчених-хіміків. Без хімії не може обійтися жодна
галузь промисловості, бо якість сировини та готової продукції контролюють
хімічними методами.
Хімія сьогодні використовується в найрізноманітніших сферах людської
діяльності, в тому числі й у побуті людей. І не тільки посередньо – їжа, одяг,
взуття, паливо, житло, але й безпосередньо – сода, мило, шампуні, пральні
порошки, скляні, пластмасові, порцелянові та фаянсові вироби, дезінфікуючі та
профілактичні речовини, фотоматеріали, папір, різні клеї, лаки, фарби, засоби
для виведення плям, харчові добавки та ін.
Знаннями з хімії ми користуємося під час приготування їжі, прибирання
оселі, ремонту автомобіля, надання першої медичної допомоги.
Конкурс № 1 «Домашня аптечка»
У кожного з вас вдома є аптечка. У ній знаходяться такі необхідні
речовини, як йод, нашатирний спирт, етиловий спирт, марганцівка, пероксид
гідрогену.
У вас на столах знаходяться кольорові квадрати. З іншого боку ви можете
побачити малюнки і назви речовин, які містяться в аптечці.
Учитель задає питання (ці ж питання з’являються на слайдах
мультимедійної презентації). Відповідь знаходиться на картках. Завдання учнів
– знайти слово-відповідь і прикріпити картку на дошці так, щоб видимою
частиною була кольорова сторона картки. Перевірити правильність відповідей
можна за кольоровим рядом, що утворився на дошці.
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Червоний
Жовтий

Засіб для дезінфікування країв ран, подряпин, саден (йод)
Засіб для обмивання ран, зупинення носової кровотечі,
полоскання горла (пероксид гідрогену)

Зелений

Цією речовиною дезінфікують поверхню шкіри перед тим,
як зробити укол (етиловий спирт)

Синій

Ця речовина з різким подразливим запахом. Її дають
понюхати людині, яка втратила свідомість (нашатирний
спирт)
Розчин цієї речовини має фіолетовий колір. Його
використовують для промивання шлунка під час отруєння
(марганцівка)

Фіолетовий

Конкурс № 2 «Метали в нашому житті»
Навколо нас дуже багато предметів, виготовлених з металу. Ваше
завдання пригадати, які метали використовують для виготовлення предметів
побуту.
Обведіть відповідну букву і ви дізнаєтеся, який метал є найважчим і
найдорожчим.
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Правильність виконаного завдання можна перевірити на мультимедійній
дошці.
Конкурс № 3 «Хімія на кухні»
Кожен з вас використовує хімічні речовини у себе на кухні. Речовини,
якими ми користуємося в побуті, добувають із якогось природного об’єкта
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(наприклад, рослини, тварини, з надр Землі). Зараз вам потрібно буде
пригадати, що із чого добувають.
На екрані будуть з’являтися малюнки рослин чи тварин. Ви повинні
з’ясувати, яку речовину добувають саме з цього природного об’єкта, записати
назву і, по можливості, формулу цієї речовини маркером на файлі та
продемонструвати членам журі.
1. Буряк (цукор – С12Н22О11).
2. Картопля (крохмаль – С6Н10О5)n).
3. Лимон (лимонна кислота).
4. Соняшник (олія).
5. М’ясо (білок).
6. Бавовник (целюлоза – С6Н10О5)n).
Конкурс № 4 «Дерево знань»
Перед вами на екрані дерево. Зверніть увагу, на ньому є особливі
листочки. Це листки-запитання. Ви по черзі будете виходити до дошки,
обирати листок і відповідати на запитання, написане на ньому.
1. Виберіть правильну відповідь. Харчова добавка, яка надає ковбасам
червоного кольору. Надмірне накопичення цієї речовини в організмі людини
викликає “кисневе голодування”:
 Аспартам;
 Нітрити і нітрати;
 Кухонна сіль;
 Глутамат натрію.
2. Виберіть правильну відповідь. Харчова добавка, яка використовується
як підсилювач смаку.
 Аспартам.
 Нітрити і нітрати.
 Кухонна сіль.
 Глутамат натрію.
3. У кожної господині на кухні є оцет. Яка концентрація оцтової кислоти
(у %) у харчовому оцті? (9%).
4. Яку кислоту заливають в акумулятори автомобілів, мотоциклів?
(Н2SO4).
ІІІ. Підбиття підсумків.
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Таблиця результатів гри
«Хімія – наше життя, наше майбутнє»
Команда № 1
Конкурс № 1
«Домашня аптечка»
(за кожну правильну відповідь 1 б)
Конкурс № 2
«Метали в нашому житті»
(за правильну відповідь 5 б)
Конкурс № 3
«Хімія на кухні»
(за кожну правильну відповідь 1 б)
Конкурс № 4
«Дерево знань»
(за кожну правильну відповідь 1 б)
Підсумки
Нагородження команд.

92

Команда № 2

Майстер-клас Журило Наталії Василівни, учителя
музичного мистецтва та керівника музичних гуртків
Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№3, учителя вищої категорії, старшого вчителя.
Відзначена Грамотою Міністерства освіти і науки
України (2005 р.), Грамотою переможця обласного
конкурсу «Вчитель
року
–
2005»,
дипломом
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2005».
Педагогічне кредо: «Ким би не стала надалі
дитина, моє завдання – виховати в ній творче начало,
творче мислення, розкрити її душу».
Використання інтерактивних технологій та форм навчання
учнів на уроках музичного мистецтва
На сьогоднішній час, коли постійно оновлюється традиційна система
загальної освіти і кожна школа шукає своє "обличчя”, важливо в гонитві за
модними напрямами у навчанні не втратити головне – людину, особистість, яка
не тільки має знання у галузі економіки і техніки, а й здатна розуміти і
відчувати прекрасне, а це означає розуміти і співпереживати іншим людям.
Кожний шкільний предмет має свою специфіку. Головне завдання одних –
озброїти учнів науковими знаннями, інших – допомогти оволодіти певними
способами діяльності.
А є предмет, основна мета якого визначається в дидактиці як
"формування досвіду емоційно-цінних відносин”. Цей предмет – музика.
Учителі та керівники шкіл ставляться до цього предмета по-різному – залежно
від своєї компетентності та рівня педагогічної культури. Цей предмет часто
вважають легким і другорядним (на жаль, і більшість батьків учнів). Таке
«поціновування» музики виховує в наших дітей її однобічне розуміння, при
якому вона сприймається лише як розвага. Однак музика, як вид мистецтва
надто різнопланова, бо крім розважальної функції, їй властиві й пізнавальна, і
виховна, і комунікативна функції. А найголовніше те, що музика є науковою
дисципліною, бо готує з учнів музикознавців-теоретиків.
Потреби суспільства до сучасного рівня сприймання музичного
мистецтва як предмета, однобічне розуміння музики, при якому вона
сприймається лише як розвага, з одного боку, та ставлення вчителів до уроку
музичного мистецтва як до серйозної наукової дисципліни, де від учителя
музики вимагається точне дотримання навчальної програми, з іншого,
зумовили вибір теми над якою працюю – «Використання інтерактивних
технологій та форм навчання учнів на уроках музичного мистецтва».
Визначила наступні завдання дослідження:
1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнити суть
поняття "інтерактивне навчання”.
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2. Проаналізувати рівень, шляхи та умови використання інтерактивних
форм в навчальному процесі при вивченні музичного мистецтва в
загальноосвітній школі.
3. Виявити рівень взаємозв’язку використання інтерактивних технологій
при вивченні музичного мистецтва та розвитку пізнавального інтересу до цієї
навчальної дисципліни.
4. Розробити конкретний зміст і технології використання інтерактивних
форм при вивченні музичного мистецтва та експериментально з’ясувати їх
педагогічну ефективність.
На своїх уроках використовую такі інтерактивні технології, як:
робота в парах, ротаційні трійки, технологія 2-4 всі разом, карусель,
мікрофон, мозковий штурм, методи «Навчаючи – учусь», «Займи позицію»,
симуляції або імітаційні ігри, розігрування ситуацій за ролями, робота в малих
групах.
Інтерактивні форми вводила в навчальний процес поступово. Починаючи
з найпростіших, щоб учні адаптувалися до нової форми проведення занять.
Вищеназвані технології використовую на різних етапах уроку, але
вважаю, що доцільніше інтерактивні форми занять застосовувати під час
формування вмінь та навичок, адже суть інтерактивного навчання у тому, що
навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх
учнів Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у
співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними субۥєктами
навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони
знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне
вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно
ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей,
створення атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати
справжнім лідером дитячого колективу.
Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника
навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час
інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з
іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Наприклад,
у третьому класі на уроці за темою «Країна, де панує ритм» використала
технологію «мозковий штурм». Після виконання пісні, учні відповідали на
запитання:
- Які почуття в вас викликала пісня?
- Якими засобами музичної виразності вона передається?
- Який образ відчувається в цій пісні?
Також використала технологію 2-4 всі разом, у ході якої учні розглядали
схеми тактування, на яких було зображено однодольний, дводольний і
тридольний розміри, у парах працювали над завданням: співвіднести рух
прослуханого менуета Моцарта зі схемами тактування. Така робота ефективна
для розвитку навичок спілкування в групі, вміння переконувати та вести
дискусію.
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Поради вчителям. Основні вимоги до уроку з розвитку творчих
здібностей учнів:
- використання різноманітних форм та методів організації навчальної
діяльності для актуалізації суб'єктивного досвіду учнів;
- створення атмосфери, що сприятиме зацікавленості кожного учня в
роботі класу;
- стимулювання учнів до розмірковування, використання різних способів
виконання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь;
- використання в процесі роботи дидактичного матеріалу, що дозволяє
учневі обирати найбільш прийнятні для нього вид і форму навчального
матеріалу;
- оцінювання діяльності учня не тільки за кінцевим результатом, але й за
процесом його досягнення;
- заохочення прагнення школяра знаходити власні способи виконання
завдань, аналізувати способи роботи інших учнів у процесі уроку;
- створення таких педагогічних ситуацій спілкування на уроці, які
дозволяють кожному учню проявляти ініціативу;
- створення атмосфери, що сприятиме самовираженню.
Мій педагогічний досвід дозволяє зробити наступні висновки. Суть
інтерактивного навчання: навчальний процес організований так, що всіх
учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення
певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється
знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей процес в атмосфері
доброзичливості та взаємопідтримки. Це дозволяє не тільки отримати нові
знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми
кооперації та співробітництва.
Інтерактивне навчання дозволяє розв'язати одразу кілька завдань:
розвивати комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних
контактів між учасниками процесу, забезпечує реалізацію виховного завдання,
оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного.
Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість
змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.
Найбільш відомі форми інтерактивних методів – «велике коло»,
«вертушка», «акваріум», «дебати», «мозковий штурм».
Інтерактивні технології можна представити як різновид активних методів
навчання. Але ми виділяємо їх в окремий розділ, щоб підкреслити важливу
роль цих технологій у сучасній освіті.
Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається
шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання (колективне,
кооперативне, навчання у співпраці), в якому і вчитель, і учні є суб'єктами.
Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи
учнів.
Інтерактивні
технології
найбільше
відповідають
особистісно
орієнтованому підходу до навчання. У процесі застосування інтерактивних
технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються
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проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому
інтерактивні технології найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і
навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу
співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.
Наголошую на цілеспрямованому теоретичному і практичному аналізі
інтерактивних технологій навчання з метою їх використання у процесі
вивчення музики в середній загальноосвітній школі.
Використання інтерактивних методів у процесі вивчення музики сприяє
формуванню пізнавальних інтересів школярів; учень безпосередньо бере участь
у діяльності, спрямованій на оволодіння знаннями, вміннями і навичками. Дані
способи організації пізнавальної діяльності учнів здебільшого носять
колективний характер, створюють передумови для взаємного спілкування
суб’єктів навчання, надають можливість для обміну інтелектуальними
цінностями, порівняння різних точок зору про об’єкти, що вивчаються.
Педагогічні умови, що забезпечують позитивний вплив інтерактивних
методів на якість навчального процесу:
1) чітка постановка мети для оптимального обґрунтування цілісності
використання інтерактивних методик навчання;
2) адекватність інтерактивних методів навчання змісту навчального
предмета;
3) органічне поєднання інтерактивних методик навчання з традиційними;
4) відповідна підготовка вчителя до використання інтерактивних методик
навчання (глибоке знання предмета, процесу навчання, психолого–педагогічних
особливостей учнів, способів організації взаємодії вчителя і учнів; потреба у
підвищенні своєї професійної майстерності).
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Майстер-клас
Засінець
Людмили
В’ячеславівни, вчителя англійської мови, вчителя
вищої категорії, старшого вчителя, директора
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання «Школа козацько-лицарського виховання
І-ІІ ступенів № 21 – суспіль-гуманітарний ліцей –
дошкільний навчальний заклад Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області», Відмінника
освіти України.
Відзначена
почесною
грамотою
Міністерства освіти і науки України (2006 р.),
Почесними
грамотами
управління
освіти
Кіровоградської обласної державної адміністрації (1998, 2008 рр.), численними
Грамотами виконавчого комітету та управління освіти Кіровоградської
міської ради.
В історії людства вже так склалося, що початок кожного нового століття,
а особливо тисячоліття, знаменується значними соціальними змінами. Вони
відбуваються і в освітній сфері. Наш заклад, наші педагоги є не тільки свідками
цих змін, але й їх учасниками, їх творцями.
Кредо моєї діяльності як директора розкрито в словах Л.М.Толстого
«Тільки тоді, коли школа буде педагогічною лабораторією, вона не відстане від
загального прогресу».
Разом з усією країною наша школи увійшла у третє тисячоліття, маючи
певні здобутки, але ще більше – нових завдань, пов’язаних із розвитком освіти.
Школа існує 95 років, має цікаву історію та значні здобутки. Розвиток –
кредо роботи педагогічного колективу, про що свідчить історія школи.
1918 рік – створена Балашівська перша класна земська школа;
1920 рік –Балашівська трудова школа;
1927 рік – початкова школа по місту №21;
1949 рік – семирічна школа №21;
1961 рік – восьмирічна школа №21;
1991 рік – неповна середня школа №21;
1994 рік – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21;
2006 рік – комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс школа
козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів №21 – суспільно-гуманітарний
ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
2009 рік – комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Школа
козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів №21 – суспільно-гуманітарний
ліцей – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області».
Проблема, над якою працюю як директор – «Пріоритет вільного розвитку
особистості як базовий принцип побудови навчально-виховного процесу».
Інноваційна управлінська діяльність полягає в об'єднанні колективу
закладу навколо головної мети:
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– здійсненні постійного моніторингу результатів управлінської
діяльності;
– розробці різноманітних форм та видів педагогічної діяльності щодо
права вибору та адаптації членів педагогічного колективу;
– підтримці та стимулюванні експериментальної та науководослідницької діяльності;
– створенні освітнього середовища, яке б сприяло втіленню педагогами у
діяльності педагогічних технологій, зокрема особистісно орієнтованої.
Під час планування методичної роботи особливе значення надається не
лише результатам навчання й виховання, а й всебічному оцінюванню
особистісних рис і професійних умінь вчителя. Перехід до особистісно
орієнтованої моделі освіти, організації методичної роботи на діагностичній
основі потребують переходу до особистісно орієнтованої моделі управління в
роботі з кадрами. Ось чому методичну роботу в закладі організовуємо на основі
діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів,
їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.
Головна мета в інноваційній управлінській діяльності досягається шляхом
реалізації стратегії, тактики, технологій управління.
Стратегія
- Забезпечити інноваційний розвиток педагогічної системи
закладу через реалізацію освітнього проекту «Дошкільний
навчальний заклад – школа козацько-лицарсього виховання –
ліцей».
- Підвищити якість середньої освіти через введення
економічних та науково-методичних механізмів в організацію
навчально-виховного процесу.
Пріоритети
1. Перехід на концептуальний рівень освітньої діяльності з
орієнтацією на інноваційні процеси.
2. Відкритість школи для нововведень, утвердження в
регіональній стратегії розвитку освіти.
3. Систематичне проведення аналізу освітніх проблем
суспільства й адаптація його основних ідей до контингенту
школярів.
4. Забезпечення ефективного перебігу інноваційних
процесів.
Модель
Шляхи управління:
закладу,
- діагностування;
модель
- форми контролю;
управління
- методична діяльність;
- навчально-виховний процес;
- аналітичні методики;
- визначення проблем;
- наступне діагностування.
Тактика
1. Спрямування дій кожного педагога на розв'язання
управління
загальних цілей школи.
2. Активізація праці окремих учителів через роботу в
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командах, групах.
3. Організація
роботи
вчителів
як
менеджерів;
використання теорії менеджменту в педагогічній практиці.
4. Створення відповідних команд в учнівському колективі
школи та класу.
Технологія
1. Одержання інформації про діяльність системи.
управління
2. Аналіз інформації.
3. Визначення мети діяльності системи (підсистеми) чи її
частини.
4. Проектування бажаних результатів.
5. Прийняття рішення і визначення виконавців.
6. Організація процесу виконання рішення.
7. Контроль за виконанням.
8. Аналіз результатів і регулювання.
Ми створили та організували діяльність нової моделі навчального
закладу як своєрідного еталона сучасної освіти.
Наш заклад складається з:
- дошкільного навчального закладу;
- школи козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів (1-9 класи);
- суспільно-гуманітарного ліцею (10-11 класи).
Створення навчально-виховного закладу такого типу дало можливість
мати єдине розвивально-естетичне середовище для дітей віком від трьох до
сімнадцяти років, єдині завдання освітньо-виховної роботи, єдині психологопедагогічні підходи до дітей, єдиний вплив на кожного вихованця; дало
можливість відслідковувати особистий ріст кожної дитини. Саме такий тип
навчального закладу природньо вирішує питання наступності, єдності,
цілісності між дошкіллям, початковою, базовою та старшою профільною
школою.
Враховуючи перспективи розвитку освітніх потреб держави, змісту
якісного оновлення освіти, ми визначили основні педагогічні ідеї, на яких
ґрунтується Концепція розвитку закладу, а саме:
- ідея гуманізації освіти Василя Сухомлинського;
- ідея школи патріотичного виховання Василя Каюкова;
- ідея козацько-лицарського виховання;
- ідея педагогіки співробітництва;
- ідея особистісно орієнтованого навчання;
- ідея проектних технологій;
- ідея колективної творчості;
- ідея школи з традиціями.
Втілюючи Концепцію розвитку закладу нового типу, розвиваємо нову
організаційну структуру педагогічного колективу.
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Модель вчителя-практика, науковця, творчого
компетентного фахівця
Вчитель - особистість
Учитель-інтелектуал
Вчитель професійнокомпетентний

Вчитель-дослідник
Реалізація наукової ідеї у
власний варіант діяльності

Навчально-виховний процес з
обдарованими та здібними учнями

Педагогічний процес
Підготовчий етап

Інноваційна діяльність

Комунікативна діяльність

Науково-методична діяльність

Самоосвітня діяльність

Моти- Аналіз
вація проблем

Прогнозування

Обговорення

Володіння технологією дослідження

ня

Ілюстративний етап

Вивчення
нормат.
бази

Аналіз
синтез

Впровад
ження

Апробація

П і д с у м к о в и й

Моніторинг

Популяризація

Вміння прогнозувати результати,
коригувати та домагатися якісних
показників
Реалізовувати сукупність перспектив у
процесі впровадження

Аналіз

У результаті втілення в практику роботи цієї моделі отримуємо такі
показники:
• підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу;
• удосконалення змісту, форм, методів внутрішньошкільної методичної
роботи;
• високий рівень досягнення та розвитку особистісних компетенцій
вчителів та учнів;
• створення системи організаційно-методичних умов зростання
професійної компетентності педагогів;
• запровадження інноваційних освітніх технологій, орієнтованих на
плекання громадянина України, людини- творця.
Ми забезпечуємо гармонійне поєднання освіти і виховання. Всі питання
навчання та виховання розв’язуються через систему роботи в освітньовиховному середовищі.

100

101

Системний підхід до розвитку шкільного освітньо-виховного середовища
Розробивши цільову програму «Обдарованість», ми визначили організаційні, науково-практичні та
психолого-педагогічні заходи з впровадження методів і технологій пошуку навчання й виховання
обдарованих дітей, створили систему психологічної підтримки та супроводу обдарованих дітей,
розробили методичні рекомендації і програми для навчання та розвитку обдарованих дітей; систему
підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованою учнівською молоддю, створили систему
стимулювання учнів та вчителів.

Система роботи щодо втілення цільової програми «Обдарованість»
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Рейтинговий рівень участі у Всеукраїнських, обласних, міських, ліцейних
конкурсах, фестивалях, змаганнях у 2010-2011 н.р.
Всеукраїнські – 73 учня, обласні – 17, міські – 102, ліцейні – 123.

Рейтинговий рівень результатів участі в конкурсах, фестивалях,
змаганнях Всеукраїнського, обласного та міського рівнів у 2010-2011 н.р.
Взяли участь – 192 учня, перемогли – 68 учнів.

Ми залучаємо батьків до розвитку закладу нового типу, в якому б було
комфортно кожній родині через проект «Школа – родина».
Угода «Чотирикутник» – державно-громадське управління в дії

Діяльність
загальношкільної
батьківської
ради
- Зміцнення
матеріальнотехнічної бази;
- організаційні
питання
діяльності
закладу;
- загальношкільн
і конференції;
- звіт керівника;
- відвідування
уроків учителів;
- здійснення
контролю.

Педагогічна
діяльність
батьків

- Ведення гуртків;
- участь у святах,
заходах;
- організація
екскурсій;
- участь в акціях,
трудових справах;
- участь у
розширених
педагогічних
радах.

Батьківський
всеобуч

- Тематика
батьківських
зборів;
- різні форми
батьківських
зборів.
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Психологічний
супровід роботи
з батьками

Спільні
пошуководослідницькі
роботи

- Анкетування;
- індивідуальна
робота;
- консультуван-ня;
- діагностика.

- Участь у
презентаціях,
захисті
науководослідницьких
робіт;
- наукове
керівництво.

Результатами такої діяльності є те, що родини, яким знайомі всі
особливості життя закладу, пропонують свої ідеї з удосконалення роботи,
шляхи їх реалізації, свою допомогу в здійсненні цих ідей. Це новий етап у
створенні закладу родинного типу.
Працюючи над експериментальною проблемою, педагоги органічно
поєднують новітні підходи до виховання учнів із системою педагогічних ідей
Заслуженого вчителя України, кандидата педагогічних наук В.Каюкова, що
відбувається через впровадження класних годин козацько-лицарського
виховання, проведення традиційних виховних заходів, співпрацю з місцевим
осередком Українського козацтва, участь в експериментальній діяльності та
роботі органів учнівського самоврядування.
Ефективність виховної роботи залежить від повноти реалізації її виховної
моделі. Кінцеву мету виховання педагогічний колектив вбачає в особистості,
яка гідна звання громадянина України. Лише гармонійне поєднання
національного та загальнолюдського в наших вихованцях забезпечить
українській нації розвиток і процвітання.
Модель випускника

Дитяча творчість, творчість батьків, творчість педагогів – це результат
щоденної праці кожного члена колективу й психологічних умов, що склалися в
закладі.
Кожного дня перед нами постають нові питання, нові проблеми, але
спільне бачення майбутнього допомагає їх успішно вирішувати, допомагає
кожному усвідомлювати себе маленькою зіркою, відчувати свою роль в
єдиному зростанні всього колективу.
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Основні публікації, де висвітлено результати роботи
«Вірність ідеї, доведена життям», Пелешанко Л.О. (2007 р.), «Ідеали
лицарсько-козацького виховання та християнської етики у системі формування
духовної особистості», Засінець Л.В. (2009 р.), «Вивченння творчості
письменника-земляка М.К.Смоленчука», Даценко О.В. (2009 р.), «Храм знань і
вічних істин» (2011 р.) тощо.
Сценарій «Посвята в ліцеїсти»
Мета:
* вивчення основних правил та обов’язків ліцеїста;
* виховувати в учнів гордість за свою Батьківщину, народ, почуття
самоповаги;
* розвивати якості патріотизму, громадянської свідомості та
самосвідомості.
Обладнання: державна та шкільна символіка (Герб школи, прапори,
вишитий рушник, коровай, гілочка калини, колосся пшениці, віночок),
конституція учнівського самоврядування, музичний супровід.
Звучить музика, фанфари.
Ведучий.
Доброго дня, дорогі друзі, ліцеїсти, педагоги, всі, хто сьогодні прийшов
на свято.
Ведуча.
Сьогодні в ліцеї велике свято, наші десятикласники стають
повноправними ліцеїстами та вступають до українського козацтва.
Ведучий.
Сьогоднішнє свято приурочене посвяті в ліцеїсти учнів 10 класу.
Ведуча.
За 5 років, що пливуть, мов вітрила,
Гідні сини і дочки вийшли із стін ліцею.
Ведучий.
Ліцей, увага!
(Звучить Гімн України, всі співають)
Ведучий.
На нашому святі присутні гості (представлення гостей)
Ведучий.
Слово для привітання надається: (виступи гостей).
Ведуча.
Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить
Любіть у годину негоди!
Ведучий.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну
Красу її вічно живу і нову
І мову її солов’їну.
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Ведуча.
Між братніх народів,
Мов садом рясним
Сіяє вона над віками.
Любіть Україну всім серцем своїм
І всіми своїми ділами.
Ведучий.
Любіть у коханні, в труді і в бою,
Як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою
І вічні ми будемо з нею.
Ведуча.
Дорогі десятикласники, сьогодні ви стаєте ліцеїстами.
Ведучий.
Головною метою нашого навчального закладу є формування всебічно
розвинутої особистості кожного ліцеїста, підготовка його до самостійного
життя в умовах сьогодення, формування справжнього громадянина України.
Ведуча.
Навчання в ліцеї триває 2 роки.
Ведучий.
За 5 років роботи ліцею на його рахунку багато добрих справ, славних
традицій, наукових та спортивних звершень.
Ведуча.
Тут ви будете вивчати основи наук, повинні стати справжніми
громадянами незалежної України. Любов до Вітчизни та ліцею мають бути
вашими керманичами.
Ліцеїст.
Ліцею наш рідний – це затишок милий,
Душі і серцю притулок надійний.
Для розуму ріст і для сили підмога,
У всьому зустрінеш ти тут допомогу.
Ліцеїст.
Хранить і леліє, піклується щиро
Про другий наш дім чудовий і милий.
Про учнів ліцею дбає постійно
Директор ліцею – талановита, надійна.
Ліцеїст.
5 років від відкриття ліцею минає,
А він молодіє, та все процвітає,
Бо спонсори гарні і друзі надійні
Надають допомогу й підтримку постійно.
Ліцеїст.
Таланти і здібності ми розвиваємо
На конкурсах інтелектуальних перемагаємо.
Хай лине далеко за межі України слава про нас,
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Покажемо ми всюди найвищий там клас!
Ліцеїст.
Ми любимо щиро наш затишний дім,
Надійно і тепло, спокійно у нім.
Його полюбити і вас, друзі, ми всіх закликаємо,
Кращого в долі ми собі не бажаємо.
Ведуча.
Тепер ми подивимось на ліцеїстів через призму Конституції учнівського
самоврядування.
(Зачитують права ліцеїстів з Конституції учнівського самоврядування)
Права ліцеїстів:
- Ліцеїсти мають рівні конституційні права і свободи, є рівними у своїй
гідності та правах.
- Ліцеїст має право на навчання для здобуття певного освітнього рівня,
має право на продовження освіти за спеціальністю.
- Ліцеїст має право на доступ до інформації у всіх галузях знань, може
брати участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності,
конференціях, олімпіадах, конкурсах.
Ліцеїсти мають право на:
- Участь в об'єднанні громадян.
- Трудову діяльність у позаурочний час у встановленому законодавством
порядку.
- Перерву у навчанні.
- Захист від будь-яких форм експлуатації і насильства.
Обов'язки ліцеїстів:
- Основним обов’язком ліцеїста є додержання законодавства, моральних
та етичних норм. Ліцеїст зобов’язаний роботи все для розвитку української
науки, відродження духовності українського народу.
- Ліцеїст повинен якісно виконувати всі домашні завдання. Бути
творчою, мислячою особистістю, мати акуратний зовнішній вигляд.
- Постійно працювати над підвищенням свого культурного рівня.
Дотримуватись здорового способу життя. Брати активну участь в учнівському
самоврядуванні.
- Не коритись труднощам. Вміти долати негаразди, перешкоди на своєму
шляху.
- Не ганьбити славне ім'я ліцею вчинками, які не личать ліцеїсту.
Ліцеїст.
Ми маємо щоденно старання,
До науки і спорту жагуче бажання.
До правди, до істини світла іти,
Знаннями міцніти, душею рости.
Ліцеїст.
Всі ми гідні ліцеїста звання,
Бо маємо розум, спритність, знання,
Любов, повагу і доброту,
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Ще й тепле серце і красу.
Ведуча.
Ось і настав хвилюючий момент нашого свята – прийняття клятви
ліцеїста.
Ведучий.
Нехай сяють зірки з кожним роком яскравіше й сильніше,
Славу приносять тобі, ліцею!
Ведуча.
(Всі учні повторюють за ведучим слова клятви)
Вірю я, прийде скоро час Я, (прізвище, ім’я), вступаючи в ряди ліцеїстів
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання школа козацьколицарського виховання I-II ступенів №21 – суспільно-гуманітарний ліцей –
дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області» урочисто клянусь:
1. Любити і поважати свій рідний ліцей як місце, де мені допомагають
реалізувати власну програму життя.
Всі разом (Клянусь)
2. Постійно вдосконалювати свої найкращі особисті риси.
Всі разом (Клянусь)
3. Звертати увагу на визначення власних здібностей та на їх всебічний
розвиток.
Всі разом (Клянусь)
4. Поглиблено вивчати як профільні, так й інші навчальні предмети.
Всі разом (Клянусь)
5. Виховувати в собі стійку емоційність, бути ініціативно відповідальним,
мати високий рівень самоконтролю та самоаналізу.
Всі разом (Клянусь)
6. Брати активну участь в учнівському самоврядуванні та в усіх сферах
життя ліцею
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Ведуча.
Слово для привітання надається директору школи.
Ведучий. На цьому свято Посвяти в ліцеїсти оголошується закритим.
Ведуча. Хай щастить всім на шляху до висот.
Ведучий. До нових зустрічей. Вперед до нових звершень.
Ведуча. До побачення.
(Звучить музика, всі виходять)
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Майстер-клас
Калашника
Юрія
Олександровича,
вчителя
інформатики
Добровеличківської
загальноосвітньої
школиінтернату І-ІІІ ступенів, заступника директора.
Нагороджений грамотами районного відділу
освіти та обласного управління освіти і науки.
Соціальний розвиток учня через формування
інформаційно-комунікаційної компетентності
Сучасне суспільство важко уявити без
інформаційно-комунікаційних технологій, і навчити
дитину жити у такому суспільстві, не загубити себе у
потоці інформації, не втратити людські зв’язки і
свою індивідуальність – це завдання стоїть перед школою.
В умовах школи-інтернату, в якому виховується 70 відсотків дітей, що
живуть окремо від сім’ї, проблема соціального розвитку учня набуває
особливої актуальності.
Соціальний
розвиток
особистості
відбувається
за
двома
взаємопов’язаними напрямами: „соціалізації” (оволодіння соціальним досвідом,
його привласненням) та індивідуалізації (набуття самостійності, відносної
автономності)”. Діалектика соціального та індивідуального – джерело
людського розвитку.
Соціальне становлення учнів відбувається за допомогою багатогранних
зв’язків особистості з навколишнім середовищем, цілеспрямованої організації
процесу взаємодії школярів.
Завдання шкільного курсу «Інформатика» – формування інформаційнокомунікаційної компетентності, що є однією з ключових та предметною,
розвиток здібностей учня використовувати інформаційно-комунікаційні
технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно
значущих завдань.
Вивчення інформатики на уроках та в позаурочній діяльності, що
організовується відповідно до положень діяльнісного, особистісно
зорієнтованого та компетентнісного підходів, надає можливість соціально
розвивати
учня
через
формування
інформаційно-комунікаційної
компетентності.
Під ІКТ-компетентністю розуміють впевнене володіння учнями всіма
складовими навичками ІКТ-грамотності для вирішення питань, що виникають у
навчальній та іншій діяльності, при цьому акцент робиться на сформованість
узагальнених пізнавальних, етичних і технічних навичок.
Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонент:
 інформаційна компонента (здатність до ефективної роботи з
інформацією у всіх формах її подання);
 комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (що визначає
вміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та
програмним забезпеченням);
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 компонента застосовності (яка визначає здатність застосовувати
сучасні засоби інформаційних й комп’ютерних технологій для роботи з
інформацією та розв’язання різноманітних задач).

Для формування сучасної молодої людини інформаційного суспільства
вчителю інформатики доводиться працювати у двох напрямках. Це робота з
учнями та робота з педагогами.
Робота з педагогами полягає в організації інформаційно-освітнього
середовища школи, участі у створенні освітніх ресурсів, консультуванні
вчителів, адміністрації школи тощо. Результатами моєї роботи є 100-відсоткова
сертифікація вчителів за курсами Майкрософт з цифрових технологій та
«Основи ІКТ», застосування комп’ютерної техніки вчителями усіх предметів,
створення шкільної комп’ютерної мережі з доступом до Інтернет, створення
проекту
«Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в
навчально-виховний процес» (І місце на районному конкурсі «Від творчого
вчителя до творчого учня»).
Робота
з
учнями
спрямована
на
активізацію
їхньої
навчально-пізнавальної
діяльності, залучення до різноманітних як за
змістом, так і за формою видів діяльності;
врахування
індивідуальних,
психологічних
особливостей школярів та створення умов
активної взаємодії.
Вирішувати
проблему
соціального
розвитку особистості під час навчання інформатики можливо через
використання різних форм організації навчальної діяльності та вибір змісту
матеріалу, що пропонується для опрацювання.
Робота в парах, малих групах допомагає організувати співпрацю учнів на
уроці, взаємодопомогу, позитивне ставлення до предмета в цілому. Активне
спілкування учнів в процесі навчання означає зняття заборони на спілкування і
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стимулювання його, що сприяє перетворенню учіння з індивідуальної
діяльності в спільну працю. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна
та привчає до прояву ініціативи.
У той же час індивідуальні завдання, що забезпечуються різноманітним
дидактичним матеріалом, дозволяють кожному учню відчути власні здібності
та зробити свій внесок у колективну роботу.
Екскурсії до місцевих організацій допомагають учням усвідомити
значення володіння комп’ютерною грамотністю для сучасного працівника, що є
мотивацією сумлінного ставлення до навчання. А проведення дня відкритих
дверей кабінету інформатики та інформаційних технологій для учнів
початкової школи дозволяє зацікавити дітей у вивченні предмета в основній та
старшій школі.
Долучення до успіху в діяльності сприяє громадський огляд знань, на
якому учні представляють результати своєї роботи перед однокласниками,
класним керівником, вчителями, адміністрацією школи. Кращі роботи, які
набрали найбільшу кількість балів, стають дидактичним матеріалом із
збереженням авторства. Це підвищує самооцінку учнів, їх особистісну
значущість, що дуже важливо для дітей у підлітковому віці.
Участь дітей 9-10 класів у роботі гуртка «Основи робототехніки» сприяє
як формуванню уявлень про практичне застосування програмування, так і
розвитку умінь працювати в групах, демонструвати свої надбання.
Залучення учнів до заповнення шкільного сайта та створення шкільної
газети «Монітор» дає можливість навчитися висловлювати особисті враження,
спілкуватися через засоби масової інформації, виховувати повагу до думки
інших.
Дитяче прагнення просування вперед забезпечується створенням
електронних папок з роботами учнів за курс їхнього навчання – портфоліо
розвитку.
Намагаюся використовувати всі можливості навчального матеріалу для
того, щоб зацікавити учнів, ставити проблеми, активізувати самостійне
мислення.
Відчути свою соціальну значущість допомагають дітям завдання, зміст
яких пов’язаний з місцевим матеріалом, з їх перебуванням у закладі або з
власними переживаннями.
Так, при вивченні теми «База даних» в 11 класі в якості яскравого
прикладу пропоную учням визначити свої шанси вступу до вищого
навчального закладу. Разом з дітьми визначаємо можливість пошуку
конкретної інформації через Інтернет в базах даних, що є основною темою
уроку.
Учням 10 класу під час вивчення теми «Табличний процесор» пропоную
розрахувати потребу у різних продуктах харчування для школи в залежності від
кількості дітей та визначених норм.
Подібні завдання дають учням певні соціальні знання, знайомлять з
правилами співжиття у соціальному середовищі.
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Уміння школярів створювати комп’ютерні презентації дозволяють їм
оформляти річні колективні проектні роботи (соціальний проект учнів 7 класу
«Правда про наркоманію», дослідницький проект учнів 8 класу «Таємниця
імені твого», творчо-пошуковий проект учнів 9 класу «До 16 і старші» та ін.).
Підготовка робіт та звітів передбачає активну взаємодію учнів у групі, у
навчальному закладі, спілкування з жителями селища (опитування), з
вчителями. У процесі демонстрації своїх напрацювань учні набувають досвіду
публічних виступів, який, безумовно, стане в нагоді їм у подальшому.
На своїх уроках використовую такі методи та прийоми мотивації, як
звернення до життєвого досвіду дітей; створення проблемної ситуації (Що
спільного між Пабло Пікассо та програмою Adobe Photoshop); створення
практично-зорієнтованих проектів («Безпечна робота в Інтернеті», «Мій вибір:
стаціонарний комп’ютер чи ноутбук?»); створення демонстраційних матеріалів
до проведення уроків у початковій школі, конкурсів та традиційного звітного
концерту «Від серця до серця».
Формування навичок саморозвитку та самоконтролю відбувається під час
участі дітей у предметних конкурсах, олімпіадах. Так, у школі збільшується
кількість учасників Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної
грамотності «Бобер»: від 2 у 2009 році до 34 у 2012.
Учні закладу брали участь в обласному конкурсі «Від чайника до профі»
(ІІ місце серед учнів 10 класів). Є постійними переможцями районної олімпіади
з інформаційних технологій:
Олімпіада
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
з ІКТ
ІІ етап
1
2
1
3
2
ІІІ етап
1 (ІІ)
1 (ІІ)
ІV етап
участь
Досягнення учнів дозволяють їм самостверджуватися у колективі,
відчувати свою значущість для престижу школи, повірити у свої сили та
шукати дальші шляхи самореалізації. Так, учень 11 класу М.Балєлов зайняв ІІІ
місце серед учасників Міжнародного бліцконкурсу з веб-дизайну та
комп’ютерної графіки в номінації GIF-анімації (2012 р.).
Отже, соціальний розвиток учня,
обумовлений
оточуючим
соціумом,
здійснюється
шляхом
засвоєння
суспільного досвіду через спеціально
організовану
діяльність
(навчальнопізнавальну,
соціально
значущу)
і
безпосереднє спілкування як з дорослими,
так і з дітьми. Такі можливості надає процес
формування інформаційно-комунікаційної
компетентності, що відбувається на уроках
інформатики та в позаурочний час в умовах вільного вибору учнями способів
діяльності й задоволення власних інтересів, створення атмосфери
доброзичливості та взаємодопомоги.
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Майстер-клас
Коломойця
Сергія
Дмитровича, вчителя історії Улянівської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Олександрійської районної ради.
Етапи
трудової
діяльності:
педагогорганізатор,
журналіст,
керівник
гуртка,
засновник і керівник громадського об’єднання –
молодіжно-підліткової організації «ТАРПАН»,
заступник директора з навчально-виховної
роботи.
Лауреат
педагогічної
премії
Олександрійської
районної
державної
адміністрації та Олександрійської районної ради Кіровоградської області імені
Ф.Оксанича в номінації «Творчість. Молодість. Перспектива»; переможець VI
Всеукраїнського огляду-конкурсу «Панорама творчих уроків» (номінація
«Історія»); лауреат Всеукраїнського конкурсу історичних досліджень учителів
імені В.М. Волковинського.
Відзначений численними почесними грамотами, дипломами та подяками
управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації,
відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації,
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського, Кіровоградського обласного центру туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.
Даючи характеристику діяльності як учителя, можна говорити про те, що
вона повністю підпорядкована вирішенню особистої методичної проблеми
«Удосконалення процесу викладання історії в загальноосвітніх навчальних
закладах шляхом формування та застосування авторських методичних
інновацій». Як органічне доповнення до суто методичної діяльності можна
розглядати і цілий спектр заходів педагогічної спрямованості, що знайшли своє
вираження у формуванні та діяльності молодіжно-підліткової організації
«ТАРПАН», яка була створена педагогом і функціонує під його керівництвом і
на сьогодні.
Щодо основних складових інноваційної діяльності, то можна говорити
про те, що пріоритетними напрямками є організація позаурочної діяльності в
умовах сільської школи та удосконалення методики викладання історії. Хоча
серед наробок педагога присутні й значна кількість авторських розробок з
питань виховної діяльності, організації роботи з питань збереження життя та
здоров’я учнів. Досвід педагога висвітлено у наукових та фахових публікаціях
(понад 30), він брав участь у науково-методичних заходах та проектах (ІІ
обласні краєзнавчі Куценківські читання «Краєзнавчо-дослідницька діяльність
на Кіровоградщині у ХХ столітті (до 70-річчя утворення Кіровоградської
області)», Всеукраїнська науково-методична конференція «Методологічні
засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи», І обласна
педагогічна олімпіада «Обдарований педагог – обдаровані діти»). Серед
здобутків можна назвати і призові місця учнів на районних етапах
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Всеукраїнської олімпіади з історії. Але більш вагомими є здобутки вихованців
молодіжно-підліткової організації «ТАРПАН»: вони вибороли понад 80
призових місць від районного до Всеукраїнського рівнів, при цьому
представляли свою організацію та свій навчальний заклад у царині історії,
краєзнавства, туризму, екології, естетичного та наукового напрямків тощо.
«Методична імпровізація» – як один з аспектів оптимальної методичної
діяльності вчителя історії на сучасному етапі
(з досвіду практичної діяльності)
Процес реформування вітчизняної освіти охопив практично всі аспекти
навчальної та виховної діяльності наших педагогів. Нові вимоги до змісту та
якості освіти породили потребу пошуку інноваційних методів навчання учнів, в
тому числі і шкільного курсу історії. За попередні роки стараннями науковців,
учителів-практиків накопичено значну кількість методичного матеріалу,
розроблено десятки методичних рекомендацій та посібників щодо подальшого
удосконалення методики викладання історії в школі.
Але разом з цим з особливою гостротою постає проблема підвищення
ролі в процесі вивчення історичних дисциплін кожного учителя історії, його
особистої
ініціативи,
прагнення
до
подальшого
професійного
самовдосконалення, до пошуку нових форм, методів та засобів викладання
історії в загальноосвітніх навчальних закладах.
Учителі-практики, працівники методичних центрів та методичних
кабінетів, організатори різних турів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
історії, аналізуючи якість учнівських знань з курсів «Історія України» та
«Всесвітня історія», підбиваючи підсумки державних підсумкових атестацій
для учнів 9 та 11 класів, не можуть не відзначити той факт, що рівень
зацікавленості учнів предметом, якістю його засвоєння в багатьох аспектах
значно знизився. Поряд з учнями, які здобувають по-справжньому міцні знання,
демонструють добрі результати під час різноманітних олімпіад, конкурсів,
змагань, в наших навчальних закладах присутня значна група учнів, які не
виявляють належної зацікавленості предметом; вони уникають будь-яких
проявів активності щодо вивчення історичних дисциплін. Все частіше можна
почути від викладачів історичних факультетів вищих навчальних закладів
нарікання щодо незадовільного рівня знань абітурієнтів, які прагнуть вступити
на ці факультети. Подібна ситуація не може не тривожити вчителів, методистів,
науковців. Необхідність докорінного перелому ситуації є не просто очевидною,
вона є вкрай необхідною.
Незаперечним твердженням є те, що досягнення оптимального стану
викладання історичних дисциплін (як і решти навчальних предметів) багато в
чому залежить від самої особистості вчителя. Рівень його професійної
підготовки, здібності щодо пошуку нових форм, прийомів та методів навчання,
уміння зацікавити учнів предметом, намагання вчителя постійно професійно
самовдосконалюватися, його особисте прагнення бути справжнім учителем, а
не «урокодавачем» визначає обличчя сьогоднішньої школи.
114

Однією з ознак справжньої професійності вчителя історії, на мою думку, є
уміння та навички до швидкого та адекватного реагування на виникнення під
час навчального процесу (уроку) незапланованих, нестандартних ситуацій, коли
вчитель навіть за присутності певних деструктивних моментів не втрачає
контроль за перебігом уроку, а намагається отримати з нього якомога більшу
кількість позитиву і забезпечення продовження поступального розвитку учнів.
Подібну здібність учителя до дії я називаю «методичною імпровізацією».
«Методична імпровізація» передбачає здійснення педагогом процесу
навчання на уроці, коли він узгоджує свої методичні дії не стільки з планомконспектом уроку, скільки приводить їх у відповідність до виникаючої під час
уроку ситуації в залежності від усього спектра об’єктивних та суб’єктивних
факторів, які з’являються під час проведення уроку. За допомогою цієї ж
«методичної імпровізації» педагог отримує змогу самостійно впливати на
розвиток ситуації, вносити в неї корективи та регулювати її з метою досягнення
оптимального результату.
Тобто, присутність у методичній системі роботи вчителя подібного
елемента дає йому змогу за допомогою простих, таких, що не потребують
якихось особливих знань, умінь та навичок учнів, а також особливої та тривалої
підготовки з боку учителя, прийомів та методів швидко та наближено до
оптимального рівня розгорнути навчальний процес під час уроку.
У процесі практичної діяльності присутність елементу «методичної
імпровізації» в методичній системі учителя можна визначити за наявністю в
його арсеналі певної кількості методичних прийомів та засобів, які дають змогу
оперативно відреагувати на виникнення певної незапланованої ситуації під час
уроку, появи певного деструктивного елементу, який може звести нанівець усі
попередні намагання та приготування учителя до подачі учням нової урочної
інформації, його намагання сформувати в учнів нові знання, уміння та навички
з предмета.
Не секрет, що багато наших молодих (та й не дуже молодих) спеціалістів
потрапляють в скрутне методичне становище, коли після тривалої та, здавалося
б, ґрунтовної підготовки до уроку, вони стикаються з такими ситуаціями (в
особливій мірі це стосується універсальних класів загальноосвітніх шкіл), коли
клас, в переважній своїй більшості, є практично неготовим до цього уроку:
відсутня сама передумова планового розвитку уроку – наявність учнівських
знань домашнього завдання, вивченого на попередньому уроці матеріалу, або
матеріалу, який був запропонований для самостійного опрацювання. В цьому
випадку в учителя є два шляхи розвитку ситуації: перший – відмовлятися від
поставленої мети уроку (що є недопустимим з точки зору необхідності
виконання навчальної програми з предмета) і розпочинати спільний розгляд
матеріалу, зміст якого вже було опрацьовано, або ж він мав бути опрацьований
учнями самостійно. Окремі наші колеги чинять саме так, що є недопустимим
вже навіть з огляду і на те, що основна маса учнів класу досить швидко
сприймає таку практику як належне і зовсім припиняють будь-які спроби
підготовки домашніх завдань, справедливо вважаючи, що й без цього їм буде
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виділено певну частину часу під час самого уроку. Окрім того, це руйнує саму
структуру уроку, зводячи його методичне значення нанівець.
Другий шлях виходу з такої ситуації – застосування елементів
«методичної імпровізації». Розглянемо його в більш практичному контексті:
плануючи свій майбутній урок, учитель повинен передбачати декілька варіантів
його розвитку – перший, «ідеальний», згідно з яким на початок уроку будуть
всі необхідні передумови його розвитку, серед них найголовніша – якісна
підготовка учнів до уроку, мінімум – задовільне опрацювання домашнього
завдання та засвоєння ними хоча б необхідного рівня знань, готовність до
співпраці з учителем та рештою класного колективу. Відповідно до цього
варіанта подій розвиток уроку в учителя буде проходити максимально
наближено до визначеного ним попередньо плану і не буде потребувати
додаткових методичних втручань та корекцій.
Але при виникненні якоїсь кризової ситуації методичного характеру
вчитель повинен бути готовим до неї, передбачити певну кількість дидактичних
прийомів та засобів, за допомогою яких він зможе досягнути максимально
можливого позитивного результату.
Прикладом такого прийому може бути застосування «історичної
естафети». «Історична естафета» як методичний прийом дає педагогові
змогу в ігровій формі залучити до активної та ефективної діяльності всіх
учнів класу, здійснюючи з ними цілеспрямоване повторення попередньо
вивченого матеріалу.
Для кращого розуміння суті «історичної естафети» пропоную розглянути
один із прикладів її застосування під час уроку історії Стародавнього світу в 6
класі. Тема: «Значення цивілізацій стародавнього Сходу». Тип уроку –
узагальнення та корекції знань.
На досвіді попередньо проведених уроків можна стверджувати, що її
застосування є більш доцільним на кінцевих етапах заняття: ігрова форма
дозволяє учителю зняти напруженість, яка накопичується в класі за час уроку;
ця ж ігрова форма забезпечує високу якість перевірки рівня учнівських знань,
отриманих на уроці чи під час вивчення певної теми. «Історична естафета»
немовби підсумовує урок, підводить певну логічну риску в процесі його
проведення.
Для проведення «естафети» учитель повинен утворити дві учнівські
команди. Учитель ділить дошку на дві частини і пише на кожній назву команди
(під цими записами будуть зазначатися бали, набрані командами у змаганні).
Змагання починає будь-яка команда. Перший учень підіймається і
протягом 5 (можна 3) секунд називає будь-яку історичну подію, дату, термін і
надає коротке визначення. Наприклад: перший учень команди “А”: Ніл – річка,
яка забезпечувала життєдіяльність єгипетської цивілізації.
Перший учень команди “Б”: Хаммурапі – найвідоміший цар Вавилона;
Другий учень команди “А”: Мохенджо-Даро – найдавніша цивілізація Індії.
Другий учень команди “Б”: Єгипет – одна з найдавніших цивілізацій
Стародавнього Сходу.
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Третій учень команди “А”: клинопис – система письма народів Стародавньої
Месопотамії.
Третій учень команди “Б”: меч – зброя, якою користувалися в давнину (і т.д.).
Учні можуть надавати навіть найпростіші відповіді, головне, щоб вони
стосувалися визначеної теми уроку (в нашому випадку все, що стосується
цивілізацій Стародавнього Сходу). Але якщо учень протягом визначеного часу
не знаходить правильної відповіді або зробить повтор відповіді, яку вже давав
котрийсь з учасників гри – команді-суперниці зараховується одне очко.
Учні-учасники команд можуть проводити обговорення можливих
відповідей, підказувати можливі варіанти відповідей своїм товаришам по
команді (зайвого гамору не виникне, оскільки члени команди-суперниці
можуть почути можливий варіант відповіді й використати його на свою
користь), але лише до того моменту, як член команди розпочинає давати
відповідь. (покарання за підказку – додаткове очко суперникам.)
Гра може продовжуватися в один або декілька турів-циклів (тобто, після
того, як дають відповідь останні учасники команд, гра починається спочатку).
Тривалість гри визначається учителем.
Проте варто зазначити, що надмірна тривалість проведення «історичної
естафети» може мати негативні наслідки, адже протягом всієї гри учні
перебувають у надзвичайному емоційному збудженні, їхня увага, їхня нервова
система знаходиться у стані найвищої напруженості. Безумовно, що
перебування в такому стані тривалий час, швидко стомлює учнів і може дати
небажаний ефект згасання учнівської уваги та цікавості.
Доцільність застосування будь-якого методичного прийому в педагогіці
визначається тими наслідками, до якого він призводить. Які ж наслідки
виникають в результаті застосування «історичної естафети» під час уроку?
Перш за все, відбувається повторення вивченого матеріалу; друге – учні не
тільки його повторюють, але й з відповідей своїх товаришів заповнюють
існуючі пробіли у своїх знаннях. Те, що вони не сприйняли або випустили з
поля своєї уваги під час пояснення матеріалу учителем, можуть цілком успішно
засвоїти з відповідей своїх товаришів.
Зрозуміло, що під час виникнення подібної ситуації в більшій чи меншій
мірі (в залежності від індивідуальних якостей учнів класу) відбувається
накопичення історичного фактажу: різноманітні історичні факти, події, дати
тощо. Визначення різноманітних історичних явищ, подій, термінів та й просто
назв предметів історичної епохи, з якими учні знайомилися в процесі вивчення
нової теми (уроку) і які вони будуть давати під час проведення «історичної
естафети», спрацює на ефект розвитку понятійного апарату учнів в області
історії.
«Історична естафета» створює в класі атмосферу змагальності, ігрового
суперництва, що, в свою чергу, змушує учнів максимально мобілізувати свої
знання. Цікава ігрова форма «естафети» дозволяє досягнути багатьох
позитивних моментів у здійсненні навчально-виховного процесу на уроці.
До таких можна віднести і той факт, що завдяки правилам проведення
цієї гри, відмінники вже не можуть відігравати повної домінантної ролі в
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перемозі своєї команди. Відповідно підвищується самооцінка значної групи
учнів, самоусвідомлення особистої ролі, важливості в перемозі своєї команди.
Це сприяє руйнуванню у певної мікрогрупи учнів психологічного комплексу
власної неповноцінності, дозволяє більш впевнено розраховувати на власні
сили.
Як було вказано вище, учні просто змушені уважно вислуховувати
відповіді своїх товаришів, щоб не допускати повтору, або ж відзначити їх
помилку. Таким чином їхня увага концентрується на повідомленні, що значною
мірою сприятиме запам’ятовуванню його. Можна погодитися, що такого
ефекту не завжди вдається досягнути під час пояснення матеріалу вчителем.
І головне – «історична естафета» дає педагогу можливість залучити до
активної праці під час уроку, а точніше, під час активного повторення
вивченого матеріалу, практично всіх без винятку учнів класу. Найпасивніші з
них будуть просто змушені активізувати свою діяльність на уроці, чого при
застосуванні багатьох інших методичних прийомів та засобів не завжди
вдається досягнути.
Вищевказані наслідки є суто «технічними» у процесі застосування
«історичної естафети». В їхній наявності можна пересвідчитися під час
проведення з учнями різноманітних контрольних, самостійних робіт, тестових
завдань тощо.
Поряд з цими наслідками «історична естафета» дає ще ряд інших, які
можна визначити лише протягом тривалого проміжку часу і за умови
систематичного застосування цього методичного прийому. До них можна
віднести і той момент, що в окремого учня починає розвиватися почуття
відповідальності перед колективом, перед своєю командою (особливо цей
момент ефективний в середніх класах). Учень розуміє, що його індивідуальне
незнання негативно вплине на результат усієї команди. Це, в свою чергу, з
великим відсотком вірогідності, змусить його хоча б у межах своїх
можливостей посилити вивчення предмета (тобто історії).
Своєрідним «віддзеркаленням» цього наслідку є і те, що не тільки в
окремого учня розвивається почуття відповідальності перед колективом, але й в
класі, в команді розвивається почуття колективізму, взаємодопомоги. Подібне
явище стає можливим в результаті того, що завдяки самим умовам проведення
«історичної естафети», команди не можуть «залишити» «відстаючих» і
«просуватися вперед» лише елітною групкою найсильніших учнів.
Усвідомлення єдності, командного духу не може позитивно не вплинути і на
загальний психологічний мікроклімат у класі.
«Історична естафета» має ще один суттєвий момент – це варіативність її
розвитку, варіативність умов її проведення під час уроку. Для прикладу можна
навести випадок, коли клас не розподіляється на команди, а змагається з
учителем.
Гадаємо, що на цьому варіанті проведення гри варто зупинитися більш
детально: основні умови «історичної естафети» зберігаються, але тепер клас
являє собою єдину команду. На кожну учнівську відповідь учитель повинен
дати 2 (можна 3) свої відповіді. Хтось може справедливо зауважити, що,
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наприклад, учні 6-го класу зі своїми наявними запасами знань з історії ніколи
не переграють досвідченого педагога з вищою історичною освітою. Але саме
для цього вчитель попереджає учнів, що він навмисне буде робити в окремих
випадках, неправильні повідомлення чи повтори, і якщо учні вчасно їх
помітять, то отримають за кожну учительську «помилку» 1 очко. Автор на
власному досвіді переконався, що увага до повідомлень педагога, їх
осмислення та аналіз з боку учнів будуть самими високими. Якщо ж учні не
виявлять «помилкове» повідомлення, учитель сам звертає на нього увагу і дає
правильну відповідь, але при цьому клас вже не отримує нічого на свою
користь.
Учителеві варто час від часу піддаватися своїм вихованцям, щоб ті не
втратили інтересу до змагання, а їхня перемога буде свідченням не
учительського «незнання», а учнівської уважності (Варто зазначити, що варіант
проведення «історичної естафети» за принципом «учитель-клас» в значній мірі
залучає до роботи, в першу чергу, самих активних учнів, але й пасивні не
залишаються поза увагою, а кожен бажаючий учень може заробити собі певну
оцінку).
Характерною рисою є те, що «історична естафета» для свого проведення
не вимагає якихось спеціальних засобів, технічного оснащення чи
довготривалого підготовчого процесу – учитель може вільно її ввести в будьякий момент уроку.
Саме значення «історичної естафети» підсилюється можливістю її
використання в межах одного уроку (коли учні називають історичні події,
явища, імена, дати, терміни, якими вони маніпулювали безпосередньо на
конкретному уроці), підтеми, теми, розділу, курсу історії за певний клас або в
межах усієї вивченої учнями історії, приміром, коли учням 7-го класу
дозволяється використовувати історичні поняття з попередньо вивченої історії
за 5-6 класи).
Подібні «естафети» цілком можливо (і навіть потрібно) проводити на
уроках літератури, географії, біології. Педагогам необхідно лише враховувати
специфіку цих предметів та конкретних тем, які вивчаються учнями.
Зрозуміло, що значну роль в успішному проведенні «історичної
естафети» відіграє сам учитель: його уміння створити в класі необхідну
атмосферу гри, підтримувати її своїм зауваженнями та репліками протягом
усього змагання, особисте почуття гумору.
Другий подібний методичний прийом, за допомогою якого можна
подолати, хоча б у певній мірі, кризову методичну ситуацію, це «помилкова
історія».
«Помилкова історія», за особистими спостереженнями автора, є одним з
найефективніших методичних прийомів у роботі з учнівським колективом у
процесі проведення уроків історії.
Основою його є те, що людська (дитяча) увага найбільш загострюється
під час пошуку помилок, допущених іншими. Як говорить народна мудрість:
«В чужому оці і порошинку видно». Відповідно до цього твердження
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побудовано і сам принцип підготовки, організації та проведення прийому
«помилкової історії».
Пропоную ознайомитися безпосередньо зі змістом одного з варіантів
«помилкової історії» на прикладі уроку з курсу «Історія України. 8 клас». Тема
уроку: «Українське козацтво у першій чверті XVII ст. Гетьман П.КонашевичСагайдачний».
За умовами проведення уроку учитель частину програмового матеріалу
подає у вигляді лекції-пояснення, а частину учні мали опрацювати самостійно.
Відповідно до цього учитель на завершення уроку має здійснити перевірку
загального рівня засвоєння учнями поданого ним матеріалу та матеріалу, який
вони повинні були опрацювати самостійно. Якщо учитель вдасться до
традиційного вибіркового або ж фронтального опитування учнів класу, він
постане перед перспективою втратити значну кількість часу. При цьому
відповіді учнів починають «схилятися» до одноманітності типу «так – ні».
Намагання учителя отримати від конкретного учня саме ту відповідь, яку він
хоче почути, можуть призвести до ще більшого дефіциту робочого часу під час
уроку та й цікавість учнів до запитання учителя буде суттєво знижуватися, як
тільки це питання буде адресоване конкретному учневі.
Саме як протидію багатьом вищеназваним негативним моментам і було
розроблено та апробовано такий методичний прийом, як «помилкова історія».
Тож приступаючи до закріплення та перевірки якості засвоєння учнями
матеріалу для самостійного опрацювання, учитель пропонує їм прослухати
наступний текст і після кожного речення здійснити виправлення помилок та
недоречностей (якщо такі, на думку учнів) там виявляться.
«На початок XVI століття українське козацтво являло собою добре
сформовану військову організацію, яка повністю підпорядковувалася сейму
Речі Посполитої» – (українське козацтво, ядром якого було козацтво
запорозьке, рідко коли визнавало постанови сейму Речі Посполитої); «Петро
Конашевич-Сагайдачний, ставши на гетьманство в Запорозькій Січі, відразу ж
звернув увагу на те, що тогочасні рушниці-мушкети стріляли на дуже незначну
відстань, в той час як татарські луки посилали свої стріли на відстань до 250
метрів. Тому він наказав запорожцям відмовитися від обтяжливих рушниць, які
до того ж вимагали багато пороху, і замість них користуватися добре
перевіреними луками. Саме через це він отримав прізвисько – Сагайдачний». –
(Якраз навпаки, саме Сагайдачний перетворив українське козацтво на
«рушничне військо», яке стало чи не на найкращою піхотою свого часу. Щодо
прізвища, отриманого на Січі, то його козаки дали Петру Конашевичу за те,
що він дуже добре володів луком та стрілами); «Петро Сагайдачний, не
дивлячись на те, що був абсолютно неписьменним, справляв на сучасників
враження чоловіка розумного та поміркованого». – (П. Сагайдачний чудово
володів декількома мовами(польська, татарська), бездоганно говорив та писав
на латині та церковнослов’янським стилем письма, отримавши освіту
(імовірно)в Острозькому колегіумі); «Саме при Сагайдачному все військо
Запорозьке вступило до київського братства, тим самим ставши на перешкоді
подальшому наступу церковної унії на православну українську церкву». – (все
правильно); «Сагайдачний, який постійно перемагав турків та татар на суші, за
свідченням очевидців, панічно боявся моря, тому за часів його гетьманства
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запорожці майже не виходили на простори Чорного моря». – (Навпаки, саме за
часів Сагайдачного, під його безпосереднім керівництвом, українські козаки
уславилися як вправні моряки і відважні войовники турецького флоту та всього
чорноморського узбережжя Османської імперії та Кримського ханства).
Слухаючи чергове речення з тексту «помилкової історії», учні виявляють
(чи ні) наявні помилки або ж вказують на те, що помилок у даному
повідомленні немає.
Що ж дає педагогу застосування саме цього методичного прийому під час
проведення уроків історії? По-перше, ступінь уважності, з якою учні будуть
сприймати повідомлення учителя незрівнянно вище, ніж у випадку, коли б
учитель здійснював просто повторення раніше вивченого фактажу та
історичних дат, понять та термінів.
По-друге, виявляючи неточності, помилки та недоречності у
повідомленнях учителя, учні показують особистий рівень знань з вивченої
теми. Кількість відповідей, наданих учнем, їх правильність, їх повнота відразу
ж дадуть учителеві змогу визначити цей рівень учнівських знань і відповідно до
цього оцінити його.
По-третє, відповіді, які лунають з уст однокласника, доповнення та
виправлення значно краще буде запам’ятовано учнем, ніж пояснення учителя
(цьому сприятиме і зміна акустичного фона, і емоційна атмосфера в класі).
Якщо ж учитель здійснює реалізацію «помилкової історії» у вигляді гри
(протистояння між одним рядом та іншим), то до всіх зазначених вище
позитивних аспектів додається ще і той, що ігрова форма надає уроку (одному з
його елементів) атмосфери змагальності, запалу та азарту, підвищує
емоційність сприйняття матеріалу. Відповідно покращується і рівень знань
учнів з предмета.
Оскільки автор запропонованої новації, як правило, здійснював
застосування «помилкової історії» саме в її ігровій варіації, то він хотів би дещо
детальніше розглянути умови двох основних таких варіантів.
Перший варіант проведення гри передбачає більш поширену ситуацію
організації ігрових ситуацій під час роботи з класними колективами учнів –
створюється дві команди (у відповідності до кількості рядів парт). Учитель
зачитує текст «помилкової історії» і після кожного речення пропонує учням
виправити існуючі помилки та недоречності (якщо такі присутні). Яка команда
першою виявить ці помилки, та отримує на свою користь призові бали. За
кожну виявлену помилку команда отримує один бал. Щоб уникнути
«вгадування» з боку учнів, можна дещо ускладнити правила проведення гри і за
кожне третє неправильне визначення «помилки» знімати з команди один бал.
Перемагає та команда, яка набирає більшу кількість балів. В такому випадку
азартність, емоційність сприйняття матеріалу, увага до повідомлення учителя
будуть досягати максимального рівня.
Другий варіант багато в чому є подібним до першого, але тут клас грає
спільно проти самого учителя: прочитавши чергове повідомлення з тексту
«помилкової історії», учитель дає учням певний час (30 секунд) для його
обговорення та прийняття колективного рішення щодо визначення, в чому ж
саме криється «помилка». Як правило, при колективному обговоренні виникає
відчутний гамір, а іноді і суперечки, але, на глибоке переконання автора,
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подібний прояв «порушення урочної дисципліни» є надзвичайно позитивним
моментом у загальному процесі проведення уроку. Прийнявши колективне
рішення, учні дають свою відповідь. Якщо вона виявиться правильною, то на
їхню користь зараховується призовий бал, якщо ж ні – призовий бал
зараховується на користь учителя. Підсумок гри визначається за тим, хто, учні
чи учитель, наберуть більшу кількість призових балів.
Оцінювання учнівських знань у випадку застосування «помилкової
історії» здійснюється у відповідності до активності учня під час її проведення
та кількості наданих ним правильних відповідей.
Негативним моментом застосування «помилкової історії» можна визнати
те, що активність, як правило, демонструють «сильні» учні, не даючи
можливості реалізуватися більш «слабкішим» однокласникам. З метою
максимального пом’якшення цього негативу учитель може з групи «сильних»
учнів створити так званий «ареопаг»: ця група учнів не бере участі у
колективному обговоренні правильних відповідей і має право на відповідь
лише в тому випадку, якщо попередні дві відповіді їхніх, більш «слабкіших»
однокласників, виявилися неправильними. В цьому випадку учні, які мають
посередні знання з предмета, отримують можливість виявити свої особисті
знання з теми конкретного уроку. Входження ж до «ареопагу» є свідченням
того, що учень – дійсно добре володіє знаннями з предмета. Якщо ж член
«ареопагу» двічі дає неправильні відповіді на запропоноване питання, він
автоматично залишає склад цієї привілейованої групи і може потрапити до неї
лише після трьох правильних відповідей на питання учителя.
Під час застосування «помилкової історії» учитель має звертати увагу і на
емоційне наповнення даного методичного прийому. Наприклад, коли автор
запропонованого дослідження використовував «помилкову історію» під час
проведення уроку історії в 6 класі («Історія стародавнього світу», підсумковий
урок з теми «Стародавній Єгипет»), він написав текст «помилкової історії» на
довгому сувої старого пожовклого паперу, в окремих місцях навіть трішки
пропаливши його. Сам текст «помилкової історії» стилізовано під вірші в
«гомерівському» стилі. Все це справило на учнів таке сильне враження, що
деякі з них після уроку були впевнені, що учитель тримав у своїх руках мало не
справжній манускрипт-папірус із самого Стародавнього Єгипту. Подібна
емоційність є лише підсилюючим фактором щодо позитивного та повноцінного
засвоєння учнями запропонованого їм матеріалу.
«Помилкова історія» може бути використана і для перевірки рівня
засвоєння учнями матеріалу, запропонованого для самостійного домашнього
опрацювання. В цьому випадку даний методичний прийом застосовується не в
кінці уроку, а на його початку. Сам текст «помилкової історії» включає в себе
матеріал саме домашнього завдання, при цьому її обсяг відзначається
порівняною стислістю.
З досвіду застосування методичного прийому «помилкова історія» можна
відзначити позитивний вплив на підвищення рівня учнівських знань з історії.
Тому її застосування (з можливістю подальшого удосконалення) можна визнати
цілком доцільним. Вона суттєво урізноманітнює урок, робить його як
зовнішньо, так і внутрішньо привабливим для учнів. «Помилкова історія» дає
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учителеві змогу «маневрувати» в межах уроку, вносити в нього зміни та
корективи.
Як загальний підсумок застосування «помилкової історії» ми можемо
констатувати той факт, що цей методичний прийом розвиває творчий потенціал
учителів, змушує їх шукати нестандартні, нові підходи до здійснення процесу
навчання та виховання.
Ще одним, по-справжньому дієвим і неодноразово випробуваним на
практиці методичним прийомом «імпровізації» є методична гра «фаланга».
Зміст її полягає в наступному: учитель на дошці зображує певну кількість
кружечків-«воїнів», формуючи «військо» учнів класу та своє «військо».
Кількість «воїнів» має бути однаковою. Учитель задає учням питання з певної
теми (це може бути тематика одного уроку, теми, розділу або навіть і визначені
учителем теми, наприклад, історичні особистості, історичні дати тощо). Якщо
учні дають правильну відповідь на питання, то «вбивається»-витирається
«воїн» учителя. Якщо ж учні не знаходять правильної відповіді на питання
учителя, то навпаки, витирається їхній «воїн». Гра може проводитися як на
певну кількість питань (тоді переможець визначається за тим, у кого більше
залишилося «воїнів»), так і до повного «винищення» того чи іншого «війська».
Що ж дає «фаланга» як засіб методичної імпровізації? В першу чергу її
застосування, як і попередніх методичних прийомів, не потребує тривалої
підготовки. Малювання «воїнів»-кружечків не потребує багато часу і не
вимагає спеціального обладнання. Щодо питань, то навіть учитель, який не має
великого досвіду роботи, може порівняно легко сформувати певну групу
питань для проведення гри. Окрім цього, він може скористатися і текстом
підручника, виділяючи ті чи інші поняття, які, на його думку, є найбільш
важливими для засвоєння навчального матеріалу.
Не менш важливим моментом є можливості застосування «фаланги» на
самих різноманітних етапах уроку. Приміром, її можна використати на початку
уроку як засіб актуалізації учнівських знань з попередніх тем. Так само її
можна використати для узагальнення урочного матеріалу, підсумку вивчення
теми, розділу.

Таким чином, учитель історії, в методичному арсеналі якого присутні
прийоми «методичної імпровізації», отримує змогу більш оперативно та
адекватно реагувати на конкретні ситуації під час уроку. Усвідомлення
вчителем того, що він може утримати процес розвитку уроку під своїм
контролем, дає йому можливість більш упевнено почувати себе в класі,
відчувати себе господарем ситуації, що не може позитивно не вплинути й на
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його методичну діяльність. Окрім того, прийоми «методичної імпровізації» є не
лише засобом виходу з кризових методичних ситуацій під час уроку, за їх
допомогою педагог отримує додаткову можливість урізноманітнити урок,
зробити його більш цікавим як для учнів, так і більш ефективним в питанні
подачі навчального матеріалу своїм вихованцям.
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Майстер-клас
Матвєєвої
Оксани
« Високі
прояви творчості
до цього
часуОлексіївни,
учителя
образотворчого
відомі
лише не багатьом
обраним геніям мистецтва
Молодіжненської
загальноосвітньої
людства,
але в повсякденному
житті школи І-ІІІ
ступенів
району,для учителя вищої
творчість єДолинського
необхідною умовою
категорії.
існування.
Високі прояви творчості
до цього часу відомі
Л.Виготський.
лише
небагатьом
людства, але в
На сучасному
етапі обраним
розвитку йгеніям
становлення
повсякденному житті творчість є необхідною
держави
перед
школою стоять складні й
умовою для
існування.
Л.Виготський
відповідальні завдання – формування людини
нового
На сучасному етапі розвитку й становлення
типу,
людини
інтелектуальної,
ініціативної
держави
перед
школою стоять
складні й івідповідальні
завдання: формування
людини
нового типу,
інтелектуальної, ініціативної і
самостійної,
творчої, з почуттям
національної
гідності.
самостійної, творчої, з почуттям національної гідності.
На жаль,
немало
учнів не
здатні діалектично
мислити,діалектично
легко переключатись
На жаль,
значна
кількість
учнів не здатна
мислити,із легко
переключатись
із одного
видуїмдіяльності
інший, їмтворчої
не вистачає
ініціативи,
одного
виду діяльності
на інший,
не вистачаєнаініціативи,
активності.
творчої активності. Такий стан справ вимагає нового підходу до підготовки
Такий стан справ вимагає нового підходу до підготовки учнівської молоді до
учнівської молоді до дорослого життя.
На життя.
мою думку, необхідно якнайшвидше вирішувати цю проблему, а
дорослого
оскільки учитель – це митець, діяльність його спрямована на виховання творчої
Я вважаю, що необхідно якнайшвидше вирішувати цю проблему, а так як
особистості, то саме свою педагогічну діяльність спрямовую на вирішення
учитель
– це«Розвиток
митець, діяльність
йогоактивності
спрямована на
вихованняшколярів
творчої у навчальнопроблеми
творчої
молодших
виховному процесі».
особистості,
то саме свою педагогічну діяльність направляю на вирішення
Важливим завданням, яке ставлю перед собою як учителем, є створення
проблеми
умов для :розвитку творчої активності кожного учня.
Творча активність характеризується об’єктивною новизною і суспільною
«Розвиток
творчої активності молодших школярів в
значущістю. Філософи часто трактують творчість як освоєння та олюднення
навчально-виховному
процесі».перетворення, що відбувається в процесі
дійсності, як духовне і матеріальне
пізнання. Творча активність – це природна форма самовираження особистості,
Важливим
завданням, яке я ставлю
перед собою
як учителем,
є створення
виявлення
її індивідуальності.
Під творчістю
розуміють
діяльність,
результатом
якої єдля
створення
нового,активності
неповторного,
оригінального.
Л.Виготський зазначав,
умов
розвитку творчої
кожного
учня.
що творчість має місце не лише там, де створюється щось абсолютно нове, а й
У розповсюдженому визначенні творчості творча активність
там, де людина вносить своє розуміння, щось по-своєму відтворює, змінює,
характеризується
об’єктивною новизною і суспільною значущістю. Філософи
групує уже створене.
Мій девіз
– слова як
Дістервега:
часто трактують творчість як освоєння та олюднення
дійсності,
духовне і «Учитель
повинен бути творцем, а якщо його праця
матеріальне перетворення, що відбувається
процесі пізнання.
Творча
активністьлишев ремесло,
тоді немає
важчого,
ніж це
ремесло».виявлення
Вважаю,її індивідуальності.
що процес творчості
це природна форма самовираження особистості,
завжди означає пошук цілком самостійного
Під творчістю розуміють діяльність, результатом
якої є створення
шляху досягнення
бажаноїнового,
мети. Творчість є
вищоюзазначив,
формою
Її
неповторного, оригінального. Л.Виготський
що активності
творчість маєособистості.
місце не
завданням має бути розвиток інтересів,
лише там, де створюється щось абсолютно
нове,учнів,
а й там,
де людина
вносить мислення,
своє
уявлень
їхнього
образного
емоційності, вільне оволодіння мовою
мистецтва як засобом вираження свого особистого ставлення до тих чи інших
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явищ життя. Переконана: творчий розвиток активності слід розглядати як
процес, що передбачає тісний взаємозв’язок між сприйняттям і діяльністю.
Моє завдання як вчителя полягає в тому, щоб, по-перше, вчасно помітити
в дитині художньо-творчі риси, по-друге, зосередити увагу на їх вихованні та
розвитку і, по-третє, запобігати їх згасанню. У шкільних умовах прояви
творчості дітей часто не лише не одержують підтримки, а й просто не
помічаються або не сприймаються вчителями.
Для досягнення цієї мети використовую весь свій потенціал, знання,
новинки методичної літератури, власні надбання.
Вважаю, що розвиток асоціативного мислення і творчої активності
школярів є одним з ефективних засобів формування їх творчої особистості.
Результативність навчальних досягнень учнів в основній школі значною
мірою залежить від якості початкової освіти, тому потрібно докладати
максимум зусиль для кращого засвоєння навчального матеріалу.
Пам’ятаючи слова А.С.Макаренка про те, що цікава гра схожа на цікаву
роботу, на уроках застосовую дидактичні ігри, які стимулюють творчу
активність учнів, викликаючи у них позитивні емоції в процесі навчальної
діяльності. Ребуси, кросворди, лічилки сприяють закріпленню знань про будову
слова, правопис дзвінких та глухих
приголосних, ненаголошених голосних,
вживання апострофа і т.д. Наприклад, гру
“Біном” уперше для розвитку творчої
активності та уяви дітей використав у
своїй шкільній практиці Дж. Родарі. У цій
вправі
яскраво виявляються творчі
можливості дитини, тому її можна успішно
використовувати для розвитку не тільки
фантазії, а й абстрактного мислення.
Учням необхідно згадати й записати
на аркуші два стовпчика з чотирьох слів. Можна написати назви будь-яких
предметів та явищ (до речі, цю гру можна використовувати на уроках з
природознавства), імена людей та клички тварин.
Наступний етап. Для кожної з чотирьох пар слів (по одному з обох
стовпчиків) необхідно дібрати якомога більше асоціативних образів, що вони
викликають.
Наприклад, якщо дібрані слова лампочка, кошеня, то асоціації можуть
бути такими:
● кошеня гріється під лампочкою;
● кошеня тепле, як лампочка;
● очі у кошеняти горять, як лампочки;
● форма голови кошеняти нагадує лампочку і т.д.
Перемагає той, хто якнайбільше добере асоціацій до всіх чотирьох пар
слів.

126

Також практикую колективні форми роботи. Вони згуртовують клас,
поєднують в собі взаємовиручку, допомагають дітям відчувати себе впевнено
під час будь-якого виду діяльності. Наприклад, на уроці трудового навчання
при виконанні аплікації «Акваріум» другокласники вдало і досить самостійно
розподіляють види робіт. І як кінцевий
результат – прекрасні роботи –
акваріуми
з
рибками,
камінням,
мушлями, водоростями та іншими
мешканцями водойми.
При
створенні
мікрогруп
враховую рівень підготовки дітей.
Творчі групи формую так, щоб в кожній
з них був ініціативний учень, який
спрямовував
їхню
діяльність
до
пізнання. Або в кожній мікрогрупі своє
конкретне завдання.
Особливо
мої
вихованці
полюбляють
працювати
з
нетрадиційними
для
уроків
образотворчого
мистецтва
матеріалами (скло, віск, мило, сіль
тощо). Під час оцінювання робіт
звертаю увагу не тільки на якість
виконання, а й відзначаю зростання
творчого потенціалу та практичних
навичок у кожній дитячій роботі.
Я зробила висновок, що
великий потенціал несуть в собі позакласні заходи. Завдяки їм в учнів
визначаються і виявляються особисті інтереси, ступінь сформованості
навчальних умінь і навичок.
Найважливіший, на мою думку, етап
уроку – це підбиття підсумків. Саме тут бачу
результати своєї праці: як діти засвоїли тему, на
що потрібно звернути увагу. Підбиття підсумків
дозволяє зробити висновок, яке ж домашнє
завдання дати. Але завжди воно має бути
різнорівневим, бо кожна дитина – індивідуум,
який має свої особливості пам’яті та інтелекту.
Кожен учень зацікавлений в тому, щоб проявити
свої здібності, зробити свій внесок у колективну справу.
Працюючи з дітьми, ніколи не відчуваю себе вчителем, який нав’язує свої
ідеї, намагаючись їх втілити. Очікую від дітей співпраці і тієї ж віддачі
інформації, яку вони отримують. У центрі моєї уваги перебуває кожен школяр
як творча особистість у своїй унікальності, що свідомо ставиться до всіляких
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засобів пізнання. Теоретичні ж знання учнів
визначаю за допомогою опитування у вигляді гри,
проведення різноманітних конкурсів, вікторин,
розв’язування кросвордів, відповідей на запитання
за допомогою тестів.
Таким чином, розвиток творчої активності в
навчально-виховному процесі в початковій школі
дозволяє досягти таких результатів:
- збільшення кількості дітей, які прагнуть
творити, виконувати нестандартні завдання,
підвищення якості знань;
- виявлення фантазії та уяви у практичній
діяльності;
- формування вмінь відчувати і бачити
навколишній світ;
- виявлення пізнавальної активності;
- зародження віри у власні сили, упевненість
у своїх можливостях;
- здатність виявити ініціативу й самостійність;
- творча активність допомагає проявити особисте «Я».
Урок-відкриття
Тема: Чудові візерунки. Малювання ескізу вишитого рушника (конспект уроку з
образотворчого мистецтва, 3 клас).
Мета: ознайомити з творами декоративно-ужиткового мистецтва,
визначити роль орнаменту в прикрашанні предметів; розширити
знання про орнамент, ритм; учити розпізнавати геометричні,
рослинні та зооморфні орнаменти, складати рапорт; розвивати
зорову пам'ять, творчу діяльність учнів; формувати естетичний
смак та інтерес до народних промислів.
Обладнання: папір, фарби, баночки з водою, штампи з овочів.
Зоровий ряд: вишиті рушники.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. Організація класу
Перевірка робочого місця.
ІІ. Актуалізація опорних знань
- Чому декоративно-ужиткове мистецтво називається прикладним?
- Пригадайте, що таке орнамент? (Орнамент – це візерунок, побудований
на ритмічному чергуванні елементів)
- Які види орнаментів ви знаєте? (Рослинний, геометричний,
зооморфний)
ІІІ. Оголошення теми уроку
Сьогодні ви придумаєте і виконаєте ескіз для вишитого рушника,
використовуючи при цьому геометричні, рослинні та зооморфні орнаменти.
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ІV. Вивчення нового матеріалу
Декоративне мистецтво пройшло величезний шлях розвитку від
елементарних прикрас знарядь, посуду, одягу до складних, сучасних. Які твори
цього мистецтва ви знаєте? (гончарство, вишивка, ткацтво, ковальство, різьба
по дереву, розпис...)
Прикраса одягу – один із найпоширеніших видів творчості. Цікаво, як
виникають орнаменти? Напевно, люди дуже захоплюються природою і це
захоплення намагаються передати іншим.
Розгляньте рушники і подумайте, що цікавого побачив майстер у
природі? Які орнаменти використала майстриня? Якими кольорами вона
працювала?
Вишиті речі оздоблюють вручну. Інструменти вишивальників: голка,
кольорові нитки, полотно. За їх допомогою майстри створюють дивовижні
образи природи, що втілені в орнаментах. Сучасні технології дозволяють
перетворити ідеї майстра на потужне виробництво гарних і корисних речей.
Існують навіть вишивальні машини з комп’ютерними програмами, що
дозволяють оздоблювати речі вишивкою швидко і красиво.
V. Робота з підручником (С. 49-51)
VI. Фізкультхвилинка
VII. Практична робота
Розташовуємо аркуш паперу горизонтально. Проводимо дві
горизонтальні лінії: верхню та нижню лінію орнаменту. Лінії краще проводити
під лінійку, адже охайність – це запорука успіху. Основний закон орнаменту –
повторення елементів з певною почерговістю. Проводимо допоміжні
вертикальні лінії через однакову відстань, це допоможе розмістити елементи
орнаменту, правильно їх чергуючи.
На ваших партах лежать штампики (геометричні та рослинні) з овочів,
використайте їх у своїй роботі, при цьому не забувайте чергувати, правильно
підберіть кольри, щоб вони гармонували один з одним.
Під кінець роботи не забудьте оздобити свої рушнички мереживом, щоб
робота виглядала завершеною.
VIII. Підсумок уроку
Сьогодні ми створювали орнамент у смузі.
– Які види орнаментів ви знаєте?
– Що таке орнамент? Ритм?
Молодці. Ви плідно попрацювали і створили дивовижні орнаментальні
композиції, це свідчить про вашу фантазію, старанність. Розмістіть ваші роботи
на виставці, щоб зачарувати ними глядачів.
IX. Виставлення оцінок
X. Оголошення домашнього завдання (спотерігати за оздобленням
посуду).
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Майстер-клас Наумової Марії Йосипівни,
учителя історії та правознавства Перчунівської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Добровеличківської
районної
державної
адміністрації, учителя вищої категорії, учителяметодиста, директора школи.
Сучасна школа на сьогоднішній день стоїть на
позиціях оновлення змісту освіти, орієнтації на
опанування інновацій, пошуку нових управлінських
технологій.
З початком третього тисячоліття все більше
переконуюсь, що стабільність в освіті, яка була
характерною ознакою 80-х років, і хаос – ознака 90-х років – відійшли.
Ознакою сьогоднішнього часу є мобільність. Девізом сьогодення я взяла б
слова педагога-новатора В.Буняка: „Змінюйтесь – або перестанете існувати!”
Це заклик до того, що школа має відповідати вимогам часу, виборювати свою
нішу в освітньому просторі, вступати в конкурентну змагальність між
закладами освіти, пропонуючи на „освітянському ринку” освітні послуги
високого рівня.
Думаю погодяться всі, що бути сьогодні директором навчальновиховного комплексу, незалежно від кількості учнів у ньому, – нелегка справа.
Існує чимало проблем політичного, економічного, організаційного характеру, а
директор є тією першою особою, яка повинна реалізувати всі зміни в
конкретній школі. Як правило, кожна школа має свій імідж, свій авторитет,
свою внутрішню і зовнішню комунікацію. У зв’язку з цим існує безліч моделей
керівництва навчально-виховним закладом, як є багато граней процесу
управління, кожна з яких може бути визначена тією чи іншою формою
керівництва.
На мою думку, особливе місце займає проблема модернізації управління
навчальним закладом, хоч це і не нове. Фактично до керівників навчальних
закладів завжди висувалися ті завдання, які зумовлювалися вимогами
оновлення діяльності відповідно до соціальних змін в суспільстві. На
сьогоднішній день ці ж зміни вимагають від керівника відійти від силового
впливу на персонал, від поняття „керувати – наказувати” до поняття
„керувати – співпрацювати”. Звідси випливає, що діяльність школи – це
діяльність соціальної системи, яка постійно змінюється і оновлюється, потребує
нових управлінських технологій.
Управлінська технологія – це діяльність керівника, побудована на
принципах та закономірностях теорії і практики управління, яка має за мету
розв'язувати всі суперечності між елементами взаємодії керівної та керованої
системи. Вона потребує застосування в управлінні школою інтерактивних
технологій, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуації вибору, вільного
обміну думками, забезпеченні зростання творчої та інноваційної діяльності
педагогів. Це вимагає від керівника детальної підготовки та планування роботи
з колективом:
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- застосування індивідуального підходу;
- мотивування працівників;
- толерантності;
- налаштування на співпрацю.
Останні роки свою управлінську діяльність зосередила на відпрацюванні
технології внутрішньої і зовнішньої комунікації, мета якої полягає в
удосконаленні змісту роботи закладу та формуванні нового мислення. Основою
ситуації успіху є вдосконалення корпоративного соціального партнерства
основних учасників шкільної освіти: учителів, учнів, їх батьків під
авторитетним керівництвом директора, що і є складовими внутрішньої
комунікації (додаток 1). Дана структура показує співпрацю директора з
командами. Внутрішні комунікації вписуються блоками в перспективний та
річний план роботи школи.
Внутрішні зв'язки "адміністрація – педагогічний колектив" та "вчитель –
вчитель" реалізуються через структуру методичної роботи в школі (додаток 1),
мета якої шляхом персоніфікації та диференціації:
– активізувати самоосвітню роботу вчителів;
– спрямовувати на самореалізацію, самовдосконалення кожного
педагога;
– посилювати установку на креативний мікроклімат;
– формувати сучасний стиль педагогічного мислення кожного вчителя;
– розширювати, удосконалювати, поповнювати педагогічне портфоліо;
– надавати педагогам психологічні знання, знання про дитину,
керуючись настановою В.О.Сухомлинського "Психологія повинна стати
компасом практичної діяльності кожного вчителя";
– сприяти засвоєнню вчителем валеологічних знань.
Співпраця педагогічного колективу дозволяє втілити ідею, що лежить в
основі стратегії вчителя, який допомагає, який упевнено розділяє
відповідальність і управління навчально-виховним процесом із учнями.
Послідовне та інтенсивне застосування діалогічного спілкування "учительучень" та "учень-учень" допомагає кристалізації в шкільному колективі
максимальної кількості талантів та обдарувань. Це відображено в керівництві
творчою роботою учнів та створенні Шкільного наукового товариства.
Перспективи розвитку
«ШКОЛИ ДЛЯ МАЙБУТТЯ»
Мета: розробити, обґрунтувати модель школи, яка б найбільш повно
забезпечила рівень якісної освіти в сільській школі за активної участі
педагогічного, учнівського колективу, батьків учнів, громадськості щодо
визначення напрямів розвитку школи (її завдань, перспектив і шляхів
реалізації).
Завдання:
 формування основних завдань школи як цілісної соціальної системи, як
суб'єкта соціального, політичного та економічного життя села;
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 упровадження нового змісту освіти та апробація прогресивних
технологій навчання і виховання, виходячи з освітньої стратегії школи
(додаток 5);
 забезпечення якісної базової освіти, допрофільної підготовки,
загальноосвітньої підготовки;
 створення максимальних умов для надання можливості профільної
підготовки з напрямів: математичний, естетичний, інформаційнотехнологічний;
 оволодіння професією, орієнтованою на сільський ринок праці;
 створення умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного,
естетичного, фізичного розвитку учнів, формування та актуалізація життєвого
досвіду;
 створення ситуації співпраці: директор – вчитель, вчитель – вчитель,
вчитель – учень, вчитель – батьки, учасники навчально-виховного процесу –
громадськість, спонсори, визначити, яка школа нам потрібна;
 виховання національно свідомого громадянина України, громадянина
Європейської спільноти.
Принципи реалізації проекту:
 демократизм – надання можливості широкої співучасті, волевиявлення,
самодіяльності, активності;
 гуманізм – максимальне врахування можливості кожного суб’єкта,
створення атмосфери, де переважатимуть дух єдності, енергійності, довіри;
 духовність, національна свідомість, відповідальність;
 „ефект присутності” – форма взаємин директора, учителів, учнів,
батьків, громадськості, волевиявлення даних суб’єктів.
Етапи реалізації:
 організація діяльності освітньої системи школи на основі нормативних
документів;
 розробка моделі функціонування кожного структурного підрозділу
школи;
 забезпечення оптимальної розстановки кадрів;
 сприяння забезпеченню гармонійного поєднання діяльності всіх
суб’єктів проекту;
 розробка і затвердження на загальношкільній конференції проектів
„Учитель – друг і помічник”, „Обдаровані діти”, „Професійне навчання”,
„Інноваційні технології”, „Виробнича бригада „Бригантина”.
Шляхи реалізації:
1. Визначення навчальних і виховних параметрів кожного ступеня школи
відповідно до моделі „Технології, що розвивають особистість”.
2. Організація післядипломної педагогічної освіти, проведення
консультацій для вчителів працівниками РМО, керівниками ШМО,
ініціативними групами.
3. Узгодження навчальних програм з основ наук, факультативів,
спецкурсів, курсів профпідготовки як основного змісту розвитку учнів.
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4. Розробка, апробація та впровадження інноваційних педагогічних
технологій, використання передового педагогічного досвіду в контексті
родинно-шкільного виховання.
5. Повне використання можливостей кабінетної системи як науковометодичної бази вивчення окремої дисципліни.
6. Підвищення ефективності роботи бібліотеки як осередку для
самоосвіти учителів та учнів, вдосконалення їхнього інтелектуального і
духовного потенціалу.
7. Інформаційне забезпечення, співпраця з інформаційною лабораторією
РМК.
8. Проведення психолого-педагогічного моніторингу.
9. Участь педагогів школи в конкурсі "Учитель року".
10. Участь учнів школи в конкурсах, олімпіадах різних рівнів,
Всеукраїнських акціях, творчих асоціаціях.
Матеріально-технічне забезпечення:
 укомплектування методичного кабінету, бібліотеки, навчальних
кабінетів навчальною та науково-методичною літературою за сприяння батьків,
меценатів;
 створення комп’ютерно-інформативного центру в школі;
 залучення бюджетних і позабюджетних коштів та коштів від власної
трудової діяльності для:
– матеріального і морального заохочення педагогів, учнів;
– організації екскурсій рідним краєм;
– реалізації програми „Обдаровані діти”;
– організації поїздок з метою вивчення ППД в інші райони області та
регіони України.
Очікувані результати: модель успішної особистості випускника
(додаток 5).
Аналіз досягнень
шкільного колективу в реалізації проекту розвитку навчального закладу
«Школа для майбуття»
за сприяння внутрішніх і зовнішніх комунікацій закладу
Кредо колективу
Єдиний засіб передбачити майбутнє – це
створити його тут і тепер.
Ален Кей
 Оформлено договір з базовим господарством про надання робочих
місць для учнів школи.
 Упроваджується Програма «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний –
рівному» серед молоді щодо здорового способу життя.
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 Школа відзначена дипломом І ступеня за результатами
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу на кращу модель сучасної сільської
загальноосвітньої школи України (2006 р.).
 Створено шкільний благодійний фонд (внески батьків, спонсорів,
прибутки від власної діяльності виробничої бригади «Бригантина»), кошти
якого використовуються для покращення матеріальної бази, преміювання учнів,
їх оздоровлення.
 Силами вчителів та учнів відкрито шкільний музей, який включає 4
експозиції:
1. Промовляє сива давнина.
2. Школа – духовна колиска моя.
3. Мій рідний край – моя земля.
4. Безсмертна пам’ять.
 На базі школи проводяться районні семінари: вчителів трудового
навчання, історії, хімії, фізики, педагогів-організаторів (2008 р.), біології,
образотворчого мистецтва; інтегрований семінар учителів молодших класів і
математики (2008 р.), міжрайонний семінар директорів шкіл «Управлінський
менеджмент» (2009 р.), обласний семінар директорів опорних шкіл з проблеми
формування національної самосвідомості учнів (2008 р.).
 Розроблено проект сільського освітнього округу та створено
Перчунівський освітній округ.
 Учителі школи беруть участь у районних та обласних етапах
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».
 Підвищення
рівня
навченості
дітей
трансформується
в
результативність участі в конкурсах, змаганнях, предметних олімпіадах. Учні
школи постійно беруть участь в районних конкурсах «Інтелектуал», займаючи
призові місця.
Щорічно учні є переможцями районних та обласних олімпіад з
математики, географії, історії, переможцями на Всеукраїнському етапі
конкурсу-захисту робіт МАН за спеціальністю «математика».
Бажання дітей перевірити рівень власної компетентності стимулює їх до
участі у всеукраїнських конкурсах: «Левеня», «Кенгуру», «Колосок»,
«Соняшник».
Школа – відкрита система, разом із педагогічним колективом
відповідальність за якість освіти несуть громадські інституції, батьківська
громада, які виступають соціальними партнерами щодо реалізації державногромадської моделі управління навчальним закладом. Самі батьки допомагають
зберігати в належному стані навчальні кабінети, поновлювати матеріальнотехнічну, навчально-методичну базу.
Місія школи – становлення України як Батьківщини для вільних і
талановитих людей.
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Шкільне наукове товариство “Країна Альфа”
Перчунівської ЗШ І-ІІІ ступенів
Радість бачити і розуміти
є найпрекраснішим подарунком
природи.
А. Ейнштейн
1. Мета роботи шкільного наукового товариства:
– поглибити й розширити знання учнів;
– ознайомити їх з актуальними питаннями і новинками різних галузей
науки;
– ознайомити з професіями, які вимагають знань з різних предметів;
– розвивати навички дослідницької та пошукової роботи;
– пропаганда наукових знань серед учнів школи.
2. Форми роботи шкільного наукового товариства:
– наукове керівництво роботою школярів здійснюють учителі школи;
– наукова робота школярів зосереджена в секціях з урахуванням
можливостей школи і бажань учнів; кількість секцій і тематику їхньої роботи
затверджує рада ШНТ.
Секції ШНТ:
– “Світ слова” (історія, українська мова, українська та зарубіжна
літератури, англійська мова);
– “Сігма” (математика, фізика, хімія);
– “Цікавий світ” (біологія, географія);
– “За здоровий спосіб життя” (реалізація програми "рівний – рівному").
3. Напрямки роботи шкільного наукового товариства:
– лекторське бюро (підготовка популярних лекцій);
– теоретичний відділ (поглиблення знань учнів);
– бюро наукової інформації (систематичне ознайомлення з новинами
світу науки та літератури);
– бібліографічний відділ (пропаганда серед учнів науково-популярної і
науково-технічної літератури).
4. Члени шкільного наукового товариства
1. Членом ШНТ може бути кожен учень, який успішно виконує навчальну
програму й бере активну участь у роботі товариства. Кожному членові
товариства вручається членський квиток, в якому відмічається вся його
діяльність.
2. Член ШНТ зобов’язаний:
– бути присутнім на засіданні секції;
– брати активну участь у роботі за планом секції ШНТ;
– пропагувати наукові знання серед учнів школи.
3. Член ШТН має право:
– бути членом будь-якої секції;
– на свій розсуд вибирати тему для наукової роботи, консультуватися з
усіх питань, пов’язаних з даною темою;
– брати участь у всіх заходах ШНТ;
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– вибирати й бути обраним у раду ШНТ;
– продовжувати роботу в ШНТ після закінчення школи.
4. Прийом у члени здійснюється:
– за рекомендацією вчителів на засіданні ради ШНТ;
– при поданні реферату, проекту чи іншої роботи;
– член ШНТ, який порушив статут, може бути виключений з ШНТ радою
з наступним затвердженням її рішення на загальних зборах членів ШНТ.
5. Організаційна структура шкільного наукового товариства
1. Роботу ШНТ очолює рада ШНТ, яка обирається на загальних зборах
членів ШНТ у складі представників секцій.
2. Рада ШНТ школи збирається не рідше як один раз на місяць, планує,
контролює і спрямовує всю наукову роботу товариства.
3. Рада ШНТ обліковує результати наукової роботи і робить відповідні
записи в членські квитки.
4. Рада ШНТ затверджує форму членського квитка.
5. Робота ШНТ має два основних напрямки:
5.1. Робота школярів у секціях (кількість секцій і тематику їхньої роботи
затверджує рада ШНТ).
5.2. Пропаганду наукових знань серед учнів школи та населення
здійснюють: лекторське бюро, теоретичний відділ, бюро наукової інформації,
бібліографічний відділ, секція кмітливих, секція цікавої фізики, учнівське
конструкторське бюро.
6. Преміювання.
Школярі, які беруть активну участь у роботі ШНТ, у кінці навчального
року нагороджуються грамотами. В особових справах і характеристиках учнів
відмічається їхня активна участь у роботі ШНТ.
Сільська школа сама сьогодні не виживе. Директор, на мою думку, його
успішність та здібності вимірюються не лише вмінням провести уроки,
організувати роботу вчителів, а й умінням залучити до розвитку школи
потенціал громадськості, тих меценатів, яким не байдуже майбутнє дітей. Це й
стало поштовхом до розробки проекту „Розвиток школи на 2008-2012 роки”, з
якого випливає необхідність створення системи зовнішніх комунікацій
(додаток 2).

136

ТТввооррччаа іі ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа
ррооббооттаа ууччнніівв

Творчі роботи учнів

Газета "Сучасник"

Предметні тижні

Конкурси, турніри

Науково - практична
робота учнів

Державна підсумкова
атестація

Предметні олімпіади

Клуб інтелектуалів
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Постійно діючі семінари на базі школи:
Наумова М.Й. "Використання
краєзнавчого матеріалу на уроках
історії"
Андреєва С.Г. "Інтерпретація та аналіз
літературно - художнього тексту"

Шкільне наукове
товариство

Участь у постійно діючій
виставці педагогічних ідей і
технологій
Участь у конкурсі "Учитель
року"

Програма розвитку Перчунівської
І - ІІІ ст.
школи
:
загальноосвітньої
Т.В. - педагог
підлітки
(Періжок
- тренер,
навчання
диференціація
та
індивідуалізація
інструктори)
- формування творчої особистості учнів у
процесі навчання

Комплексна програма "Сприяння
просвітницької роботи "рівний - рівному" серед
молоді України щодо здорового способу
життя".

Методичні об'єднання вчителів
- ШМО гуманітарного циклу "Шляхи
удосконалення сучасного уроку:
поєднання традиційних та інноваційних
технологій навчання"
ШМО природничого циклу
"Підвищення знань учнів шляхом
впровадження передових технологій
навчання на уроках природничого
циклу"
- ШМО вчителів початкових класів
"Застосування інтерактивних технологій
на уроках початкових класів"
- ШМО класних керівників "Єдність
зусиль школи, сім'ї, громадськості,
позашкільних закладів в навчальновиховному процесі "
- ініціативна група з використання
програмно-педагогічних засобів
Програми науково-методичної
роботи

1.Оволодіння ефективними педагогічними
технологіями, впровадження інноваційних
технологій навчання та виховання.
2. Родинно - шкільне виховання.

Пррооббллеем
мннаа ттеем
маа::
П

Методична рада

Творча і науково-практична
робота вчителів

Додаток 1

Педагогічні
інновації та
технології

Творчі звіти

Участь у творчих
конкурсах

ППД, самоосвіта

Предметні тижні
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Виищ
щіі ннааввччааллььнніі
В
заклади

РРааййооннннаа ааттеессттааццііййннаа
мііссііяя
ккоом

Педагогічний
ккооллееккттиивв
шккііллььннооггоо
ддоош
ннааввччааллььннооггоо ззааккллааддуу

Органи управління
ю
ооссввііттоою

РРааддаа
ооссввііттннььооггоо
ооккррууггуу

ЗЗааккллааддии
ккууллььттууррии

Директор

Ассооццііааццііяя ккееррііввннииккіівв
А
навчальних закладів
ррааййооннуу

ЗЗааккллааддии
ооххооррооннии
ззддоорроовв''яя

Суб'єкти
ювваанннняя
ггооссппооддааррю

Сііллььссььккиийй ггооллоовваа,,
С
виконком
ссііллььссььккооїї
ррааддии

Школа управлінського
мееннееддж
жм
мееннттуу
м

Додаток 2
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Створення умов для
розвитку здібностей і
обдарувань учнів.

Засоби досягнення мети

учасників
всіх
Залучення
навчально – виховного процесу
до активної діяльності, яка б
та
збереженню
сприяла
зміцненню здоров’я.

Розширення інформаційного простору,
формування громадянської думки, зміцнення
матеріально – технічної бази школи, бібліотеки,
методичне забезпечення навчально – виховного
процесу, залучення новітніх інформаційних
технологій навчання та виховання, підтримка
позитивного та критика негативного.

Забезпечення і захист прав усіх
учасників навчально - виховного
процесу, надання широких
можливостей для вільного
висловлювання своїх поглядів.

Сприяння розвитку педагогічної творчості
вчителів (моральна, матеріальна і
психологічна підтримка), підтримка
ініціативного пошуку нових форм та методів
роботи, надання допомоги в поширенні
кращого педагогічного досвіду, впровадження у
практику новітніх технологій навчання та
виховання.

Завдання

Одержання якісної, конкурентоспроможної освіти учасниками навчальновиховного процесу в умовах сільської школи, формування мотивації до
самореалізації в умовах села, виховання господаря землі, успішної людини

Додаток 3

Додаток 4
Технології, що розвивають особистість

ІХ кл. – школа
самовизначення. Вибір
професії.
VIII кл. – школа
самоствердження.
VII кл. – вчимося
вчитися.
VI кл. – виховай себе.
V кл. – пізнай себе.
Початкова школа
(І-ІV кл.): етика
поведінки. Азбука
ввічливості

Теорія

Професійні спроби,
профільні заняття:
класи з поглибленим
вивченням окремих
предметів, навчання в
МАН, здоровий спосіб
життя

Об’єднання за
інтересами,
продуктивна
діяльність. Позакласна
творча діяльність

Система творчої
діяльності

Практика

щее м
мееттооддіівв ррооззввииввааю
юччооїї ддііяяллььннооссттіі
ТТввооррччее ооссввііттннььоо –– ввииххооввннее ссееррееддооввиищ

ХІ – ХІ кл. – здатність
до життєвої самотворчості, готовність
до самостійного життя;
Х кл. – школа
саморегулювання

мооррооззввииввааю
юччаа іі ссаам
мооссттввееррддж
жууввааллььннаа ддііяяллььннііссттьь
ССаам

Усвідомлення цілей і способів творчої діяльності

Особистість, що саморозвивається, самовдосконалюється

Лабораторні,
практичні методики.
Інтенсивні,
інтерактивні,
індивідуальні
програми

Диференціація за
інтересами,
проблемне навчання,
інтеграція
навчального
процесу,
дослідницькі
методики

Педагогічне
співробітництво.
Особистісний підхід.
Свобода вибору,
ігрові методики,
розвиваючі
технології

Методика

Особистість з природними потребами саморозвитку
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Додаток 5

ЗЗддііббннооссттіі ддоо
ттввооррччооїї
ддііяяллььннооссттіі

К
Коом
мууннііккааттииввнніі
ввллаассттииввооссттіі

С
Сооццііааллььннаа
ааддааппттааццііяя

К
Кооллееккттииввііззм
м

Р
Рііввеенньь
ф
фііззииччннооггоо ттаа
ппссииххііччннооггоо
ззддоорроовв''яя

ЗЗддааттннііссттьь ддоо
ссаам
мооррееааллііззааццііїї
вв уум
моовваахх
ссееллаа

С
Сттууппіінньь
ннааввччееннооссттіі зз
ооккрреем
миихх
ддииссцциипплліінн

К
Кооннккууррееннттоо-ссппрроом
моож
жннііссттьь
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Майстер-клас
Притиковської
Любові Вікторівни, вчителя фізики та
астрономії Побузької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Голованівського
району.
Проблема, над якою працюю:
«Формування гармонійної освітньої
єдності теоретичних знань учнів з їх
практичними вміннями».
Педагогічне кредо
• Головним у своїй діяльності
вважаю повагу до особистості кожного
учня незалежно від рівня його знань,
ступеня вихованості та емоційного
настрою його в цей час (навчати своїм
прикладом). Створення доброзичливого фону на уроці підвищить його
результативність у декілька разів. Любити дітей.
• Цікавість – це зовнішній чинник, який не в змозі забезпечити повного
успіху діяльності, але вона може зняти байдужість.

Компетентність продуктивної творчої діяльності
Забезпечення високого наукового рівня викладання фізики.
Використання творчих завдань.
Створення проблемних ситуацій на основі сучасного життя.
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Розв'язання розрахункових задач різними способами, використання
задач підвищеної складності.
Проведення експериментів на уроці та в позаурочний час, вдома.
Складання та розв'язання учнями задач, кросвордів.
Складання учнями фізичних казок, віршів, науково-фантастичних
оповідань, з помилками та без них.
Залучення учнів до підготовки та демонстрації цікавих дослідів.
Залучення учнів до участі в конкурсах «Левеня» тощо.
Залучення учнів до участі в олімпіадах.
Залучення учнів до розробки та участі в заходах предметних тижнів
різного характеру.
Учитель повинен знати типи обдарованості, бо для дітей з різним типом
обдарованості потрібний різний підхід, різні системи роботи. Не знаючи типів
обдарованості, деяких із них можна просто не помітити, приймаючи
своєрідність розумової й творчої діяльності дитини за її недисциплінованість
чи навіть дивацтва.
Так, для того, щоб навчати, вчителю самому необхідно постійно
навчатись. Прагнення до знань, психологічна готовність педагога до
об'єктивної потреби навчатись протягом своєї педагогічної кар'єри є
безперечним гарантом його професійного становлення.
Для розв’язання життєвих задач людині, крім особистих якостей,
необхідні різні вміння. Саме вміння передусім і розвиває вчитель, працюючи з
учнями.
Традиційно педагог звертав увагу на предметний зміст та предметні
вміння. Разом з тим в житті ми не так часто стикаємось з задачами,
аналогічними до предметних.
Спеціальні дослідження показують, що несформованість вмінь та навичок
навчальної діяльності є однією з головних причин невміння мислити, а це
призводить до перевантаження учнів, неуспішності, небажання вчитись.
Результатом невміння вчитись є лінощі; затримка в розвитку психіки, які
загострюються в умовах спільного впливу таких несприятливих факторів, як
ріст захворювань, збільшення об’єму навчального матеріалу за роками
навчання; злочинність неповнолітніх та інші явища.
Урок-конференція
Тема: «Електрика та людина. Електрика – ворог чи друг?!» (9 клас )
Мета: 1) поглибити й закріпити знання учнів з теми «Електричний
струм», продовжити формувати життєві компетентності: соціальної, шляхом
формування навичок колективної роботи в поєднанні з розвитком
індивідуальних творчих здібностей учнів; інформаційної – шляхом розвитку
вміння використовувати додаткову інформацію, розширення кругозору і знань
учнів про застосування електричних приладів у побуті та бережливе ставлення
до використання електроенергії; творчої – при розв’язанні задач різного типу;
2) розвивати спостережливість, вміння аналізувати, інтерес до вивчення
фізики;
3)виховувати відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під
час роботи з електричними приладами та економного використання електричної
енергії, бережливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, урок-конференція.
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Обладнання: портрети фізиків, що зробили внесок у розвиток вчення про
електрику, мультимедійний проектор, доповіді учнів, плакат із зображенням
«ялинки підсумків» для рефлексії.
Урок проводиться у вигляді комп’ютерних презентацій досліджень, де за
допомогою мультимедійного проектора демонструватимуться слайди
презентацій, які ілюструватимуть дослідження учнів, спрямованих на
виховання бережного використання електричного струму та обережного
ставлення до електроприладів.
За три тижні перед уроком оголошується підготовчий етап:
повідомляється тема, мета, напрямки досліджень.
Епіграф уроку
Не можна допустити, щоб люди спрямували
на своє власне знищення ті сили природи,
які вони зуміли відкрити і підкорити.
Ф. Жоліо-Кюрі
Хід уроку
І. Організація класу та мотивація до навчальної дільності учнів
(оголошення теми та мети уроку, обговорення плану роботи на уроці)
Слово вчителя. Споживання енергії – важливий показник життєвого рівня
людства. В ті часи, коли людина добувала їжу, збираючи лісові ягоди та
полюючи на тварин, їй було потрібно за добу приблизно 8 МДж енергії; після
оволодіння вогнем ця величина зросла до 16 МДж. У сучасному розвиненому
суспільстві енергії потрібно 100 МДж.
На порозі третього тисячоліття людина все частіше замислюється над
тим, що буде основою його існування.
Безумовно, енергія є головною складовою життя людини, при чому
половина цієї енергії – електрична.
Ми так звикли до існування електричної енергії, що вже і не помічаємо її
існування, а ось коли її вимикають ми почуваємося дуже некомфортно.
Щодня ми чуємо або вимовляємо слова «електрика, електротехніка,
електроніка»… В основу цих галузей покладені електричні явища.
Щоб краще уявити значення електрики в нашому житті, подумайте , що
могло б статися, якби вона раптом зникла. Відразу замовкнуть радіоприймачі й
телефони, зникнуть зображення з екранів телевізорів та комп’ютерів,
зупиняться верстати на заводах і фабриках, які приводяться в рух за
допомогою електричних двигунів… Навіть звичний автомобіль не зможе
рухатися, бо не працюватиме його стартер, за допомогою якого запускається
двигун, системи запалення, освітлення, контролю… Раптове зникнення
електрики в сучасному світі спричинило б величезну катастрофу. Зайве
говорити про те, що сталося б, якби перестала працювати сучасна електроннообчислювальна техніка, завдяки якій здійснюється керування величезною
кількістю виробничих процесів. Не випечуть хліб пекарі, зачиняться магазини,
кафе, квартири залишаться без води, бо зупиняться електронасоси, не
працюватимуть електропобутові прилади. Все поглине темрява, і життя ніби
зупиниться.
Ви згодні, що і уявити собі подібне дуже важко. Адже ми звикли , коли,
прокидаючись вранці й натискаючи на кнопку вимикача, освітлюємо своє
помешкання, і з цієї миті електроенергія з нами поряд. Ми готуємо їжу на
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електроплиті, вмикаємо кавоварку, телевізор, відеомагнітофон, фен, пральну
машину, праску, пилосос, інші побутові електроприлади та інструменти.
Але слід пам’ятати, що електрика може принести й багато лиха, якщо не
вміти правильно користуватися нею.
ІІ. Актуалізація знань учнів
 Інтелектуальний тренінг
“Чи знаєте ви?...”
1. Що таке електричний струм?
2. Для чого нам потрібна електрична енергія?
3. На які групи поділяються речовини за типом провідності електричного
струму?
4. Від яких величин залежить електричний опір металевого провідника?
5. Які дії спричиняє електричний струм?
 Тестування із самоперевіркою (з вибором однієї правильної відповіді)
1.Електричний струм – це…
А…упорядкований рух заряджених частинок.
Б…хаотичний рух заряджених частинок.
В… упорядкований рух атомів і молекул.
Г… хаотичний рух атомів і молекул.
2. Яке з математичних співвідношень є визначенням сили струму?
А.
Б.
B.
Г.
I

q
t

I

U
R

I

P
U

I  envS

3. Яке співвідношення є математичним
записом закону Ома для ділянки кола?
U
I
q
А. I  envS Б. R
В. I 
Г. P  I U
t
4. Вкажіть прилад для вимірювання сили струму:
А. Вольтметр Б. Амперметр
В.Омметр Г. Реостат
5. Вкажіть прилад для вимірювання електричного опору:
А. Вольтметр Б. Амперметр В.Омметр Г. Реостат
6.Одиницею роботи в СІ є: А.1Вт Б.1Кл В.1В Г.1 Дж
7. Одиницею потужності в СІ є: А.1Вт Б.1Кл В.1В Г.1 Дж
8.Як вмикають амперметр в електричне коло?
А. Послідовно зі споживачем
Б. Паралельно зі споживачем
В. Паралельно джерелу струму Г. Правильної відповіді немає
Взаємоперевірка
1. А…упорядкований рух заряджених частинок
2. А. I  qt
3. Б. I  UR
4. Б. Амперметр
5. В.Омметр
6. Г.1 Дж
7. А.1Вт
8. А. Послідовно зі споживачем
ІІІ. Звіти учнів про проведену роботу
Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність.
Бернард Шоу
145

1. Проект на тему “Значення електричного струму для людини”.
Балецька Тетяна та Холодова Юлія
2. Проект «Застосування електрики».
3. Виступ учениці 11-А класу Кілінич Анастасії в ролі асистента вчителя
з подання інформації про надпровідність.
У 2011 році виповнюється століття з дня відкриття явища надпровідності.
4. Виступ учня 11-А класу Третякова Іллі, який вивчив питання
«Застосування явища надпровідності» (консультуючись у знайомого
лаборанта, який працює за цим напрямком):
– екранування;
– магніти в науково-дослідницькому обладнанні;
– магнітна левітація;
– передача енергії;
– акумулювання;
– обчислювальні пристрої.
5. Проект енергозбереження в школі – Гончарук Марія.
6. Проект енергозбереження вдома – Погорелюк Юлія.
7. Повідомлення про вчених: Рибак А., Матковський І., Денисюк К.
8. Захист плаката «Жива електрика» – Градобоєв С. та Гриценко Р.
9. Презентація «Правила безпеки з використання електроприладів» Книшук Анна та Коровайська Діана
10. Перегляд анімації «Безпечна електрика», підготовленої Книшук
Анною.
ІV. Рефлексія
Назва прийому
Підіб’ємо підсумки
Опис прийому
Один з найпоширеніших прийомів усної рефлексії, що, як правило,
застосовується на етапі завершення уроку, це промовляння за такою схемою:
На уроці я...
- дізнався...
- зрозумів...
- навчився...
- найбільший мій успіх - це...
- найбільші труднощі я відчув...
- я не вмів, а тепер умію...
- я змінив своє ставлення до...
- на наступному уроці я хочу.
Учитель пропонує учням написати на листочках і наклеїти на ялинку
підсумків свою думку.
V. Домашнє завдання. Підготуватись до контрольної роботи.
Підготувати звіт «Енергозбереження у власному домі» (повідомлення про
використання електричних приладів вдома, розробити правила економної їх
експлуатації).
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Майстер-клас
Різанова
Миколи
Станіславовича,
учителя
історії
та
суспільствознавчих
дисциплін
навчальновиховного комплексу «Бобринецька гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»
Бобринецької районної ради, учителя вищої
кваліфікаційної категорії, учителя-методиста.
За сумлінну працю, особистий вагомий
внесок у справу навчання і виховання
підростаючого
покоління
та
підготовку
переможця Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, присвяченого Шевченківським дням
під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої»,
нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком
«Відмінник освіти України».
Лауреат премії Кіровоградської обласної адміністрації та Кіровоградської
обласної Ради (за підготовку переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін, 2011 р.), лауреат обласного етапу ХІІ
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Правознавство» (2007
р.), лауреат обласного етапу ХІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у
номінації «Історія» (2008 р.).
Нагороджений численними грамотами і подяками управління освіти і
науки Кіровоградської обласної державної адміністрації та головного
управління юстиції в Кіровоградській області.
Соціально-економічні перетворення у нашому суспільстві зумовили
потребу в людях творчих, активних, неординарно мислячих, які здатні
нестандартно вирішувати поставлені завдання та на основі критичного аналізу
ситуації формулювати нові перспективи розвитку.
Проблема виявлення та навчання талановитої молоді є пріоритетною в
сучасній освіті. Від її вирішення залежить інтелектуальний та економічний
потенціал держави. На сучасному етапі розбудови освіти можна спостерігати
підвищений інтерес до проблем обдарованості, виявлення, навчання та
розвитку обдарованих дітей.
Характеризуючи основні напрямки своєї діяльності як вчителя, я б
розпочав з проблеми, над якою працюю.
“Упровадження активних й інтерактивних форм і методів навчання як
засіб формування розумових здібностей та творчого мислення учнів на уроках
історії та правознавства”, акцентуючи увагу на «методах навчання» та
«формуванні розумових здібностей та творчого мислення учнів».
Основою формування розумових здібностей учнів вважаю УРОК. У ході
урочної діяльності приділяю увагу:
– використанню структурно-логічних схем;
– упровадженню інтерактивних технологій;
– термінологічним та правовим диктантам;
– лабораторно-практичним роботам;
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– використанню ІКТ;
– роботі над учнівськими проектами;
– грунтовному вивченню законодавчої бази;
– використанню ігрових елементів.
З-поміж усіх форм урочної діяльності, як на мене, структурно-логічна
схема є найбільш ефективною. Структурно-логічну схему можна
використовувати не лише під час вивчення нового матеріалу, а й при перевірці
знань учнів як форми контролю знань, під час перевірки домашнього завдання,
у процесі використання ігрових елементів на уроках тощо.
Але урочною діяльністю навчально-виховний процес не обмежується.
Важливе місце займають гурткова, пошукова та дослідницька робота, а також
підготовка учнів до участі у різного роду олімпіадах.
Під час позаурочної виховної роботи з предметів «Історія» та
«Правознавство» разом з учнями подорожуємо історичними місцями України і
рідного краю, вивчаючи знахідки давнини, беремо участь в археологічних
розкопках Стародавньої Ольвії. Все це дає можливість учням відчути смак
пошукової діяльності.
Основні опубліковані праці.
«З досвіду роботи з обдарованими учнями». Збірник методичних
матеріалів «І творчість, і праця, і успіх» (С. 136-139). – Кіровоград, 2009.
Опубліковані розробки уроків з історії та правознавства у науковометодичному журналі «Історія та правознавство».
Участь у науково-методичних заходах.
За період трудової діяльності постійно беру участь у науково-методичних
заходах, спрямованих на підвищення професійної майстерності. За останнє
десятиліття був учасником обласних семінарів з інноваційних технологій (20062007 рр.), критичного мислення (2007 р.), упровадження ІКТ на уроках історії
(2009-2010 рр.), науково-методичного забезпечення профілізації змісту освіти у
старшій школі (2011 р.), творчої групи з історії, з питань проектування
навчального контенту уроку історії (2010 р.), школи методистів-кореспондентів
(2008-2012 рр.). Брав участь в обговоренні підручника з історії автора
Турченко Ф.Г. (2011 р.), програм з правознавства (практичний курс) Т. Ремех,
О.Пометун та «Правознавство» 10-11 кл. В Котюка (2007 р.) у МОН України
під керівництвом методиста МОН Р.І. Євтушенко.
У 2005 році – учасник Всеукраїнського семінару з громадянської освіти
за програмою «Партнери в освіті – літні семінари 2005», організованого за
сприяння Американської Ради з міжнародної освіти Держдепартаменту США.
У 2010-2011 роках – учасник Всеукраїнських семінарів у Кременці,
Черкасах, Києві з питань Голокосту в Україні у роки Другої Світової війни та
прав людини.
Учасник Міжнародних семінарів з історії Голокосту в Ізраїлі (2010 р.) та
Польщі (2011 р.).
Учасник круглого столу при Дипломатичній Академії МЗС України з
питань історії Голокосту та прав людини (2011 р.).
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Брав участь у педагогічних конкурсах «Учитель року». Переможець
районного конкурсу «Директор року – 2000», лауреат обласних конкурсів
«Учитель року» у номінації правознавство (2007 р.) та історія (2008 р.).
Структурно-логічна схема
як один із засобів формування розумових здібностей учнів
Провідною ідеєю сучасної концепції шкільної освіти є ідея гуманізації, у
центрі якої – учень з його інтересами, здібностями та можливостями. Увага до
особистості школяра, його індивідуальності, розкриття людського в людині –
ось питання, які покликана реалізувати школа нового типу.
Зміст історико-правової освіти у кожний історичний період визначається
уявленнями суспільства про правову та історичну культуру, юридичну
грамотність. Звідси випливає, що визначення власної філософії освіти, пошук
інтегративних взаємозв’язків історичної та правової дисципліни з іншими
навчальними предметами стають головним завданням кожного творчо
працюючого вчителя.
У процесі викладання історичних та правових дисциплін, на мою думку,
потрібно, перш за все, визначити, що учні повинні розуміти і робити, а також
чого слід очікувати від них, різних за віком та здібностями. Лише після цього
вчитель може вибрати, сконструювати модель уроку, за допомогою якої він
досягне високої ефективності та результативності засвоєння навчального
матеріалу.
Навчання значною мірою залежить від раціональної організації та
проведення уроків. Останнє, у свою чергу, залежить від дидактичної структури,
яка має враховувати зміст матеріалу, дидактичні цілі та передбачити відповідні
методи навчання.
У кінці ХХ століття у навчально-методичних посібниках використовую
схемно-знакові моделі уроків: це і „Опорна схема” (С.Лисенкова), „Система
умовних позначок” (О.Обухевич), „Опорні положення” (І.Фогельсон), „Опорна
схема-конспект” (О.Любимов), „Структурні графи” (Б.Дігтяров).
Безумовно, засновником даного напрямку в методиці став В.Шаталов і
його „Опорні сигнали”. Моделюючи технологію засвоєння програмового
матеріалу шляхом інтенсифікації навчально-виховного процесу на основі
схемно-знакових моделей, послідовники В.Шаталова вдосконалювали її для
того, щоб показати учням причинно-наслідкові зв’язки, етапність, складові
частини понять при збереженні цілісної схеми. Усе це, на мою думку, знайшло
своє відображення у структурно-логічних схемах Ф.Гореліка та К.Баханова.
Із досвідом роботи вчителя середньої школи № 11 м. Бердянська
К.Баханова, нині проректора Бердянського педагогічного університету,
професора, доктора педагогічних наук, мені вдалося познайомитися ще в
1992 році. Відтоді й використовую у своїй роботі структурно-логічну схему як
елемент організації та проведення уроку.
Правові дисципліни, зокрема предмет „Правознавство”, вимагають
вивчення та застосування великої кількості термінів і понять. Це змушує
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вчителя використовувати та застосовувати різноманітні форми і методи
викладення програмового матеріалу, які сприяли б кращому його засвоєнню.
Аналізувати теоретичний матеріал – одне з основних умінь учнів у
процесі вивчення історичних та правових дисциплін. Поряд з іншими уміннями
і навичками учнів потрібно вчити аналізувати не тільки юридичні задачі,
історичні терміни, а й практичні завдання та теоретичний матеріал.
Структурно-логічна схема – один із можливих варіантів вирішення
проблеми. Її застосування сприятиме кращому засвоєнню різного роду термінів
і понять, а також чіткому уявленню системи певного поняття, галузі, періоду
тощо.
Структурно-логічна схема являє собою графічно зображений
упорядкований підбір понять, термінів, фактів, об’єднаних у логічний
мікроблок, взаємопов’язаних компонентів, які в свою чергу можуть складатися
з інших елементів. Вона є структурною цілісністю, яка відповідає причиновонаслідковим зв’язкам навчального матеріалу. Таким чином, кожний пункт
нового матеріалу ділиться на менші частини, і кожне поняття подається у
вигляді складових блоків, пов’язаних між собою. Цей зв’язок зображується
стрілками. Чіткість схем дає можливість учням виділити основні поняття
пункту та зрозуміти їх структуру. Значення її в тому, що вона дозволяє наочно
виділити основні компоненти і показати їх взаємозв’язок. Схему розпочинаю,
як правило, із запису проблеми уроку, а далі даю наочне вирішення
поставлених проблем. Намагаюсь скласти її так, щоб школярі могли зрозуміти
без додаткових пояснень. Перевага полягає у тому, що така схема спонукає
учнів працювати протягом усього уроку, не даючи можливості відволіктися.
Таким чином, учень не лише слідкує за думкою вчителя, а й будує сам схему у
зошиті. До того ж, у роботі над структурно-логічними схемами активно працює
не тільки слухова, а й зорова пам’ять.
Залежно
від
розумових
здібностей
учнів,
рівня
підготовленості класу, структурнологічні схеми можна як спрощувати,
так і ускладнювати. У різнорівневих
класах до роботи над схемою можна
підходити диференційовано. За їх
допомогою
краще
засвоюються
поняття та терміни. З власного
досвіду роботи зазначу, що учням, як
правило, досить складно засвоїти у
10 класі з предмета «Правознавство» тему „Система права”, в той же час
структурно-логічна схема дає можливість наочно продемонструвати окремі
поняття: „галузь права”, „інститут права”, „норма права”, „підгалузь права”, і за
допомогою схеми пояснити їх зміст. Окремі теми з історії є досить об’ємними і
учням важко відслідкувати головну ідею уроку, як, наприклад, з теми
«Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у час піднесення
революції 1848-1849 рр.». Структурно-логічна схема дає можливість
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відобразити основні події теми, зафіксувати їх у вигляді схеми чи таблиці і за
потреби розширити.
Метою структурно-логічної схеми є розвиток здібностей учнів. Перш за
все йдеться про розвиток мислення, уяви, творчої діяльності. Так, при
підготовці домашнього завдання школярі опрацьовують схему, доповнюючи,
розширюючи та поглиблюючи її, усуваючи розриви логічного зв’язку, що
значною мірою сприяє запам’ятовуванню матеріалу, вмінню робити аналіз,
синтез та логічні висновки з даної теми. Структурно-логічна схема дає
можливість ґрунтовно сформувати відповідь учня на наступному уроці.
Відтворюючи схему, школярі усвідомлюють програмовий матеріал, краще його
засвоюють. Переконаний, залучення учнів до складання схем підвищує творчий
потенціал уроку, заохочує їх до самостійного творення.
Як на мене, складання структурно-логічних схем є найбільш ефективним
у старших класах, але на власному досвіді переконався, що готувати дітей до
роботи зі схемою потрібно ще із середніх класів. У 5 класі можна працювати зі
схемою, використовуючи ігрові елементи (додаток 1). Якщо учнів заздалегідь
залучати до складання схем, то в старших класах вони не лише вільно
володітимуть технікою читання структурно-логічних схем, а й успішно їх
створюватимуть. Це, безумовно, сприятиме їхньому вмінню аналізувати,
розвивати логічне мислення, системному погляду на проблему, спроможності
виділити головне і значуще.
Структурно-логічну схему можна використовувати не лише під час
вивчення нового матеріалу, а й під час перевірки знань учнів як форму
контролю знань. Наприклад, під час
перевірки домашнього завдання з теми
„Цивільно-правова відповідальність” або,
скажімо, «Адміністративно-територіальний
устрій українських земель у складі Російської
та Австрійської імперій» (додаток 2)
залишаю вільними окремі ланки логічного
ланцюга чи навмисне роблю в них помилки.
Учні, працюючи над схемою, виправляють її,
доповнюють та розширюють.
Зацікавленість – один з інструментів, який спонукає учнів до більш
глибокого пізнання предмета, що розвиває їх здібності. Такими інструментами,
на мою думку, є ігрові елементи на уроках історії та правознавства: кросворди,
ділові та рольові ігри тощо. Важливу роль використанню ігрових елементів на
уроках відводив у своїй роботі наш земляк, видатний педагог Василь
Олександрович Сухомлинський, який вважав, що гра, фантазія – животворне
джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень.
Гра як форма діяльності учнів має здатність впливати на орієнтацію
учнів, забезпечувати не лише інтелектуальне, а й емоційне засвоєння правових
понять та ідей. Структурно-логічна схема включає ігрові елементи на уроках,
надає їм цікавого забарвлення, своєрідного колориту. У процесі засвоєння
знань з тем „Теорії походження держави”, „Судова система України” ,
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«Політичний і соціальний устрій Київської Русі» структурно-логічна схема
перетворюється у лото, а учні отримують завдання скласти схему.
Застосування таких методичних прийомів активізує роботу учнів на
уроці, покращує якість знань, умінь і навичок. Саме вони дають можливість у
прискореному темпі повторити вивчене на уроці, систематизувати та
узагальнити матеріал.
З упровадженням в урочну діяльність інформаційно-комунікаційних
технологій роль структурно-логічної схеми набуває нового значення. За
допомогою комп’ютера схема має естетичний вигляд, вивільняється час на її
створення, вчитель має змогу перерозподілити свій час на уроці. За допомогою
гіперпосилання миттєво можна перейти від однієї схеми до іншої. Комп’ютер
чи мультимедійна дошка дають можливість використовувати схему в ігрових
елементах.
Структурно-логічні схеми не єдиний метод вивчення основ наук, але
використання їх у комплексі з іншими
методами дає змогу навчити дітей глибоко
аналізувати,
узагальнювати
і
систематизувати матеріал, що вивчається.
Використання структурно-логічної схеми –
це лише один із методів і прийомів
викладання основ наук. Безумовно, їх
застосування сприяє систематизації знань
учнів, підвищує інтерес до предмета,
виробляє вміння визначати причиннонаслідкові зв’язки.
Підсумовуючи вищесказане, відзначу, що меж самовдосконалення
вчителя немає. Структурно-логічну схему можна задіювати у різних методиках
під час проведення всіх типів уроків, у тому числі і при використанні
інтерактивних технологій: робота в парах, в групах, робота над учнівськими
проектами тощо.
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Додаток 1

Князь
Рада бояр

КНЯЗЯ

СУД

БОЯР

Дружина

Залежне населення

Князь

Дружина

Залежне населення

Рада бояр
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Додаток 2

•Північне Причорномор'я
•Приазов'я
•Слобожанщина
•Лівобережжя
•Правобережжя

Українські землі

•Східна Галичина
•Буковина
•Закарпаття

У складі Австро-Угорської
імперії
У складі Російської імперії

Австрійська корона

“Королівство Галіції і
Ладомерії”
(Столиця - Львів)
Генерал-губернаторства:
• Малоросійське
•Київське
•Новоросійсько-Бессарабське

Повіти

Волості

12дистриктів (округів)
 Золочівський
Тернопільський
Чортківський
Жовківський
Львівський
Бережанський
Коломийський
Станіславський
Стрийський
Самбірський
Сяноцький
Перемишльський
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Буковина

Угорська корона

Піжонське
(Братиславське)
намісництво

Жупи
• Ужанський
• Березька
• Угочанська
• Мароморська

Майстер-клас Хлань Валентини Гордіївни,
учителя математики Веселівського навчальновиховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградської районної державної адміністрації,
учителя-методиста, відмінника освіти України,
директора НВК.
Дипломант
огляду-конкурсу
«Панорама
творчих уроків – 2003».
Нагороджена
почесними
грамотами
Кіровоградської обласної державної адміністрації та
Кіровоградського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського, Кіровоградської районної державної адміністрації і районної
ради.
П’ять років працювала над проблемою «Математика і професія». Досвід
роботи з даного питання було вивчено КОІППО імені Василя Сухомлинського
та КДПІ ім. О. Пушкіна і видано буклет. Досвід презентовано на сторінках
журналу «Радянська школа», № 3 за 1989 р.
Роботу з впровадження адаптивної системи навчання було вивчено
відділом освіти Кіровоградського району.
Методичною радою відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації
в 2011 році схвалено досвід роботи щодо «Створення умов для формування
здорової, творчої особистості на уроках математики».
З 2007 року – керівник науково-дослідницького експерименту
регіонального рівня на базі Веселівського НВК з проблеми «Впровадження
здоров'язбережних технологій в системі «Родина – школа – ДНЗ»», у рамках
якого апробовується створена альтернативна структура сільської Школи
сприяння здоров’ю.
Основні опубліковані праці
Вид роботи
Співавтори
Рік
Місце видання
К-сть
сторінок
Рецензент посібника
2003 м. Кіровоград
71
Лариси Голодюк
«Рівнева диференціація
на уроках математики»
Рівневі тести.
Гришина Т.В. 2002 м. Харків
4
Геометрія, 7 клас
журнал «Математика
в школах України»
Розробка уроку
2003 м. Харків
3
журнал «Математика
в школах України
Система медико –
2006 м. Кіровоград
3
педагогічного
КОІППО імені
моніторингу учнів
В.Сухомлинського
155

Ідеї створення нової
моделі школи сприяння
здоров’ю

2011 м. Київ
«Шкільний світ»

1\4

* Презентувала роботу опорної школи щодо формування
здоров’язбережних компетентностей вчителів району і області на науковопрактичній конференції, м. Кіровоград, 2011 р.
* Виборола призове місце в обласному конкурсі дослідницьких проектів
«Освіта Кіровоградщини – інноваційний пошук».
Валеологічний аспект уроків математики
Тема: Рівнобедрений трикутник
Мета: засвоїти ознаки рівнобедреного та рівностороннього трикутників,
сформувати вміння самостійного використання теореми про
властивість рівнобедреного трикутника у навчальних ситуаціях;
розвивати вміння правильно сприймати і відтворювати
математичну інформацію; створення комфортних умов на уроці
шляхом дотримання валеологічних аспектів уроку.
Етап
уроку

Пот.
хв.

1
О

2
1-2

А

3-4

5-8

Технологія діяльності

вчителя

учнів

3
Привітання вчителя

4

Технологічний
коментар

5
Психологічний
фон уроку
Проведення евристичного
Учні із
Формування
тренінгу з питань:
заплющеними
уяви
1) трикутник;
очима уявляють всі та вміння бачити
2) рівність трикутників;
ті об'єкти, про які той об'єкт, який
3) ознака рівності трикутників за говорить
описується
двома сторонами і кутом;
учитель
словесно
4) ознака рівності трикутників за
стороною і двома прилеглими
кутами
Відтворення
Формування
випереджального навичок
домашнього
самостійного
завдання.
вивчення
Перший учень
теореми
оформляє на дошці (випереджальне
доведення теорем навчання)
про властивість
кутів
рівнобедреного
трикутника (3.3).
Другий учень
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оформляє на дошці
доведення
оберненої теореми –
ознаки
рівнобедреного
трикутника (3.4)
Проектує завдання:
Клас працює з
1. Зняти інформацію:
учителем, даючи
Відомо, що ААВС = АКМР, АСВЕ = усні
АЕDC (За якої умови?)
відповіді на
2. Знайти рівні трикутники
запитання

1) Зняти інформацію:

Пн

9-19

- дати назву трикутникам
(обґрунтувати);
- класифікація за сторонами;
- класифікація за кутами;
- чи можуть бути у трикутника
два кути тупі, два кути прямі?
Оголошує тему (пояснює
причину, посилаючись на
нерозв'язану задачу
попереднього уроку).
«Його величність рівнобедрений
трикутник».
Гасло уроку: «Думай і дій, дій і
думай».
Спостерігає за роботою груп
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Підготовча
робота
для вивчення
нового
матеріалу;
розвиток
правильної,
логічної математичної мови;
діагностика
вмінь і навичок
учнів застосовувати
набутий
досвід під час
розв'язування
задач.
Наступність у
вивченні
геометричного матеріалу

Перший учень
Розвиток
пояснює доведення вміння
теореми 3.3
отримувати і
учням А і Б.
передавати
Другий учень
точно
пояснює доведення інформацію;
теореми 3.4 учням розвиток уваги
В і Г.
Тоді учні А, Б, В і
Г відтворюють
доведення теореми
у своїх групах.
Учні А, Б і В, Г
міняються
місцями, слухають
доведення іншої

теореми і
відтворюють його
іншому ведучому
13-20

Працює з рештою учнів класу.
Опрацювання означення
рівнобедреного трикутника:
знайдіть означення у
підручнику;
назвіть бічні сторони ААМК ;
основу;

Працюють з
підручником і
відповідають на
запитання вчителя

кути при основі;
Що в означенні говориться про
основу?
Яка вона може бути за величиною
відносно бічних сторін?
Учні роблять
висновки.
Основа може бути:
– більшою за бічну
сторону;
– дорівнювати їй;
– бути меншою за
бічну сторону

Дайте назву трикутникам

21-26

Формування:
– навичок
роботи з
підручником;
– вміння
виділяти
суттєве.
Аналіз
означення
рівнобедреного
трикутника

Керує практичною роботою
учнів у групах
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Практична робота
(учні працюють у
двох групах). Яка з
фігур зайва?

Підготовка до
самостійного
формулювання
теореми,
формування
способів
виконання дій

Проектує

Виміряйте вказані
кути

Дайте відповіді на
запитання:
Де розташовані ці
кути?
Зробіть висновок і
порівняйте свої
висновки з
теоремою
26-27

Фізкультхвилинка

Учні виконують
фізичні вправи

28-29
29-34

Коригує самостійну роботу
Учні самостійно
учнів. Прослуховує доведення працюють в парах.
теорем 3.3 і 3.4
Знайдіть
рівнобедрені
трикутники:.

До групи учнів, що
працюють біля
дошки,
підключаються учні
Д і Е.
Вкажіть, де можливо,
числові значення
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Дії в
стандартних
ситуаціях.
Формування
нового
навчального
досвіду учнів

п

36-41

Формування нового навчального 2. Зніміть
досвіду. Виконайте
інформацію, зробіть
більше вправ за вибором:
висновок
1. Серед поданих трикутників
знайдіть рівнобедрені:

Розпізнавання
рівнобедреного
трикутника за
ознакою.
Формування
способів дій у
навчальних
ситуаціях

3. Доведіть, що ⌂ABC –
рівнобедрений

5.Вкажіть, де можливо:

Можливість
вибору
навчальних завдань.
Характеристик
а роботи класу
та домашнього
завдання

6. Знайдіть рівні трикутники

Д\З 41-42

Т. 3.3 Т.3.4
Задача за вибором
Периметр рівнобедреного
трикутника 31 см. Основа на
10% більша бічної сторони.
Знайдіть сторони трикутника

П

Підбиття підсумків уроку.
Оголошення оцінок

42-45
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Розв'язати на вибір
одну-дві задачі з
класної роботи

Поставлені перед школою завдання щодо поєднання навчання з
продуктивною працею, подальшого підвищення ефективності навчання,
забезпечення комп’ютерної грамотності учнів можуть бути реалізовані за
умови перебудови навчального процесу.
Одним із шляхів реформування навчально-виховного процесу є
діяльнісний підхід до навчання, який базується на розвиткові внутрішньої
мотивації учнів, бо вона пов’язана із самим процесом пізнання завдяки зв’язку
навчання із життям.
Серед напрямів, які можуть поліпшити рівень і якість шкільної
математичної освіти, є підсилення її практичного, прикладного і політехнічного
спрямування.
Програмовий матеріал з математики в 5-11 класах буде краще
усвідомлюватися учнями, якщо вчитель математики на уроках створюватиме
«Ситуацію успіху» через реалізацію ряду проблем:
Розвивати в учнів вміння перетворювати життєву задачу в
математичну формулу.
Формувати в учнів графічні, обчислювальні та інші навички,
необхідні у виробництві.
Розкривати своєрідність відображення математичних законів
реального світу.
Особливу увагу слід приділяти вмінню встановлювати функціональні
залежності. Скажімо, пояснюючи показникові функції, потрібно зазначити, що
вона відображає певні реальні процеси, наприклад, розпад радіоактивної
речовини, розмноження мікробів та ін. Завдяки цьому в учнів створюються
правильні уявлення про природу математики, суть і походження математичних
абстракцій, характер відображення математичною мовою процесів реального
світу.
Проводити професійну орієнтацію.
Великий інтерес до активної пізнавальної діяльності в учнів виникає під
час засвоєння нового матеріалу, якщо педагог підкреслює прикладами
застосування математики в практичній діяльності людини, в окремих галузях
виробництва. Так, приступаючи до вивчення відповідного матеріалу, слід
звернути увагу, що без знання властивостей рівних фігур не обійдеться ні
лекальник, ні швачка, а без відомостей про подібні фігури – ні архітектор, ні
геодезист, ні топограф, ні авіаконструктор; знання про відсотки необхідні у
повсякденній роботі і бухгалтеру, і економісту, і агроному; шкалами постійно
користуються фізики та медичні працівники, гідрологи й метеорологи. Проте
вчитель не повинен ставити своєю метою дати учням уявлення про всі професії
– адже це неможливо, а слід формувати уміння та навички, необхідні для будьякої із них чи для практичної діяльності. Це, насамперед, виконання різних
вимірювань, обчислень, тотожних перетворень, оцінка одержаних результатів,
операцій з алгебраїчними виразами.
Проводити систематичну роботу з розкриття практичної та
політехнічної спрямованості програми математики через роботу над
задачами.
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При доборі задач та їх складанні слід дотримуватися таких вимог:
 задачі практичного змісту повинні нести пізнавальну інформацію про
сучасне виробництво;
 питання задачі повинно відповідати реальній виробничій ситуації, а не
підлаштовуватися під визначену математичну проблему;
 умова задачі повинна бути лаконічною, вільною від перевантаження
спеціальною термінологією;
 умова прикладних задач лише тоді легко усвідомлюється учнями,
коли вони зустрічалися з означеною ситуацією в реальній дійсності.
Такий прийом дасть можливість вчителеві поєднати процес навчання з
підготовкою до праці, ознайомити учнів з досягненнями науки і техніки,
пояснити певні процеси виробництва, ознайомити з творчою діяльністю ряду
професій мовою математики, поставити школярів на місце виконавців
відповідних робіт.
Формувати навички ведення здорового способу життя мовою
математики та подолання духовної кризи серед більшості школярів.
Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної
цінності, формування гігієнічних навичок, засад здорового способу життя,
зміцнення фізичного та духовного здоров’я дитини мовою цифр учитель
математики може реалізувати через підбір відповідних задач та проведення
тематичних уроків:
* Щоб шуміла земля гаями.
* Режим харчування.
* Правда про тютюн і т.д.
Залучати учнів до пошуків задач, які зустрічаються у творах
письменників, у періодичних виданнях.
Такий прийом дає можливість учителю залучити учнів до роботи з
художньою та додатковою літературою, викликати в школярів велику
зацікавленість, якщо педагог запропонує перевірити судження письменника.
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Майстер-клас
Щербатко
Тамари
Володимирівни, учителя математики, заступника
директора
з
навчально-виховної
роботи
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 7 Світловодської міської ради, учителя
вищої категорії, учителя-методиста. Відмінник
освіти України, нагороджена знаком «Василь
Сухомлинський».
Технологія професійного зростання включає
проблему, завдання, має теоретично-методичну
основу та практичне спрямування. Для того, щоб
розв'язати
проблему
“Творчий
розвиток
математичних
здібностей
учнів
засобами
інноваційних технологій”, слідує словам Т. Едісона:
“Найважливіше завдання цивілізації – навчити
людину мислити”. Тому основними завданнями у роботі з учнями ставить
наступні:
– зрозуміти кожну дитину та виявити до неї повагу; створити атмосферу
підтримки учнів для розвитку їх можливостей та задоволення інтелектуальних
потреб;
– сприяти оволодінню учнями необхідними навичками з математики;
– розвивати творчі здібності та здібності незалежного висловлювання;
– навчити радіти навчанню і поважати освіту.
Стиль роботи вчителя полягає у створенні під час навчання учнів
цілеспрямованого розвитку особистості та уміння орієнтуватися в життєвих
ситуаціях. А здійснюється це через лекційно - практичну систему навчання,
використання інноваційних технологій, підбір системи задач і вправ, які
передбачають різноманітні цікаві способи і прийоми організації праці учнів, які
доводять, що математичні знання — це наше повсякденне життя.
Щербатко Т.В. вважає, що вправи логічного та нестандартного типу
дозволяють учням проявляти творчість у практичному застосуванні
математичних знань. Її вихованці переконані, що саме через математичні
знання лежить шлях до великих відкриттів, тому добре вивчений теоретичний
матеріал вони успішно застосовують на практиці, уміють грамотно
обґрунтовувати математичні судження і основне – використовувати знання для
задоволення пізнавальних і практичних життєвих потреб. Педагог звертає
особливу увагу на виховання алгоритмічної культури як здатності працювати за
заданим алгоритмом, а також самостійно конструювати нові алгоритми на
основі аналізу і узагальнення операцій і дій, які ведуть до бажаного результату.
Як заступник директора з навчально-виховної роботи Тамара
Володимирівна щоденною працею спонукає колег до змін, оновлення та
вдосконалення. Надає дієву допомогу педагогічним кадрам у розвитку
професійної майстерності та активізації творчого потенціалу кожного вчителя.
Впродовж кількох років керує Школою вищої педагогічної майстерності.
Покликом душі Щербатко Т.В. є формування вчителя-дослідника з високим
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рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури. Свою діяльність
Тамара Володимирівна підпорядковує тому, щоб кожен учень і вчитель відчув
радість праці в своїй самореалізації. Учителька любить школу, свою професію,
дітей, ставиться з повагою до оточуючих людей. Не забуває слова, сказані
одним із мудреців: “Люби землю. Ти не успадкував її у своїх батьків. Ти
позичив її у своїх дітей”. Саме тому пріоритетними цілями діяльності
Щербатко Т.В. є: навчити учнів спостерігати, аналізувати, узагальнювати,
конкретизувати, формулювати гіпотези, розв'язувати проблеми, ставити
запитання, висловлювати і відстоювати свої думки, робити самостійні
обґрунтовані висновки, шукати нестандартні рішення, не забуваючи про
формування таких людських якостей, як людяність, взаємодопомога,
наполегливість, здатність побороти труднощі й уміння створити своє власне
життя.
Н.Судакова
Від компетентного вчителя –
до компетентного учня
Сучасний етап розвитку освіти в Україні виявляє ряд суперечностей,
серед яких головними є протиріччя між потребою суспільства в громадянах із
високорозвиненою життєвою компетентністю і низькою орієнтацією на ці
потреби; між необхідністю широкого використання у практиці технологій
активного навчання і слабкою підготовленістю до цього всього освітнього
середовища; між потребою у вихованні національної свідомості учнів,
реалізації її в житті і недостатньою спрямованістю шкільних предметів. Тому,
зважаючи на зміни, що відбуваються у суспільстві взагалі, сучасна педагогічна
наука генерує зміну підходів до завдань, які стоять перед школою.
«Завдання школи – навчити жити. Ми повинні виховувати людину,
здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення», – писав
А. Блонський.
Учні, які озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині
повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо
працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально,
морально і фізично. Про це говориться у Законі України «Про освіту»: «Метою
освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання
високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого
суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого,
культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства
кваліфікованими фахівцями». Саме так визначаються першочергові завдання
педагогічних колективів працювати над розвитком життєвих компетентностей
учнів, розвивати їх практичний характер та практичну життєву значущість.
Зрозуміло, що за умови достатньої сформованості різноманітних інтересів,
знань, умінь, життєвого досвіду особистості, мотивів на успішність у
шкільному віці учень долучається з інтересом до навчання, праці та моделює
наслідки власної майбутньої життєтворчості.
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Отже, життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості. А
результат навчання повинен забезпечувати учитель-предметник на кожному
уроці. Вплив особистості вчителя на формування життєвої компетентності
учнів особливий. Тому учитель повинен ефективно працювати, професійно
вдосконалюватися та творчо зростати, адже педагог не тільки той, хто все
життя вчить, а й той, хто все життя вчиться або, за словами К.Ушинського:
«Учитель живе доти, доки вчиться».
Забезпечити неперервну освіту вчителя як необхідну умову підвищення
професійної майстерності, готовності до інноваційної діяльності покликана
методична служба Світловодського управління освіти та адміністрація
спеціалізованої загальноосвітньої школ І-ІІІ ступенів № 7, які добре розуміють,
що в сучасних умовах учителю як ніколи необхідно не тільки по-новому вчити,
а й по-новому вчитися, бути в постійному творчому пошуку, досконало знати
свій предмет, цікавитися новинками психолого-педагогічної науки.
І.Г. Ткаченко писав: «Не слід чекати появи передового досвіду, його
треба проектувати, створювати і відповідно до наукових потенцій вчителя
допомагати йому виробити свій власний почерк».
Саме так працює Школа вищої педагогічної майстерності, яка вже
декілька років існує в нашому колективі, її назва – «Креатив». До складу
Школи входять учителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію та звання
«старший учитель» і «учитель-методист».
Основними завданнями її діяльності є усвідомлення необхідності
постійного прагнення до неперервного вдосконалення рівня педагогічної
майстерності, створення ситуації успіху в роботі кожного вчителя.
Творчий потенціал педагогів активізується і відбувається створення свого
конструкторсько-раціоналізаторського іміджу вчителя. Характерним у роботі
цих учителів є пошуково-дослідницький шлях.
Динамічною групою «Становлення» керує вчитель зарубіжної літератури,
старший учитель Темнюк Н. В. Кожний учасник групи працює над створенням
власної творчої лабораторії, узагальнюючи систему знань з методики
викладання навчальних предметів, структури уроку у взаємозв’язку навчання і
розвитку учнів та освоєння позитивного досвіду своїх колег.
Усі групи є динамічними, їхній склад залежить від рівня професіоналізму
кожного вчителя. Школа вищої педмайстерності побудована за ступеневим
принципом, починаючи з першої сходинки – Школи молодого спеціаліста, яку
очолює заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української
мови і літератури, учитель-методист Гула Л.А.
За результатами вихідного діагностування формується динамічна група
«Пошук» (керівник – учитель географії, старший вчитель Бабенко О.І.).
Школа вищої педагогічної майстерності працює над науково-методичною
проблемою «Сучасний урок: компетентнісний підхід». Основна мета:
допомогти вчителеві вдосконалити комплекс фахових знань та вмінь,
необхідних для ефективної професійної діяльності, здійснити методичне
забезпечення результативного викладання свого предмета, що стосується
навчання, розвитку та виховання учнів на окресленому суспільством рівні. А це
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і є фахова компетентність учителя, яка включає здатність реалізувати основні
професійні функції та педагогічну майстерність.
На засіданнях Школи розглядаються такі теоретичні питання:
 «Компетентнісний підхід до оновлення змісту шкільної освіти»;
 проблемний стіл «Шлях до майстерності. Який він?»;
 аукціон педагогічних ідей «Як стати досконалим учителем»;
 творча дискусія «Особистість учителя: погляди В.О. Сухомлинського і
вимоги сьогодення»;
 семінар «Формування життєвих компетентностей учнів в умовах
навчального закладу».
Практична частина включає наступні заходи:
 панорама творчих знахідок (презентації педагогічного досвіду
вчителів);
 методична скарбничка (конкурс конспектів «Мій кращий урок»);
 рекламний калейдоскоп «Моя професія – вчитель!»;
 педагогічна вітальня «До джерел досвіду» (ювілеї трудового стажу);
 круглий стіл «Зустріч мудрості з молодістю» (спільне засідання Школи
вищої педмайстерності зі Школою молодого спеціаліста);
 рольова гра «Моделювання сучасного уроку»;
 методична фотосесія «Його величність урок!»;
 виставка науково-методичних друкованих робіт учителів.
Усі заходи спрямовані на те, щоб навчити вчителів забезпечувати
сукупність знань, умінь, особистих взаємин з учнями, що дозволило б їм
ефективно здійснювати навчально-пізнавальну діяльність у школі, в
подальшому навчанні та повсякденному житті, а саме: мати високий рівень
навчальних досягнень, займатися самоосвітою та проявляти інтелектуальну
активність.
Чинники формування життєвих компетентностей учнів під час
навчально-виховного процесу в умовах навчального закладу:
 інтерпретація змісту навчання: орієнтир на кінцевий результат;
 поєднання знаннєвої та навичкової складової освіти;
 практичне спрямування теоретичних знань;
 опора на наявний потенціал учня в особистісно орієнтованому
навчанні;
 реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні;
 формування досвіду самостійної діяльності на основі універсальності
знань.
Пропоную фрагмент засідання педагогічної ради на тему «Робота
педагогічного колективу з формування в навчально – виховному процесі моделі
компетентнісного випускника».
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Фрагмент педради
Ми виховуємо не носія знань, а людину,
яка має жити в суспільств і
приносити йому користь.
В.О.Сухомлинський
Недостатньо лише отримати знання,
треба й ще їх уміти застосувати.
Й. В. Гете
Є два способи життя: ви можете
жити так, ніби чудес не буває, і ви
можете жити так, ніби все на цьому
світі – диво.
Альберт Ейнштейн
Думки різних людей, різних часів, а говоримо ми сьогодні про одне й те
ж, а саме:
 про вміння жити разом;
 вміння вчитися;
 вміння діяти;
 вміння жити взагалі.
Це і є «чотири стовпи» в освіті, які визначають основні напрями
компетентнісного підходу до навчання та виховання.
Щоб зробити життя кожної людини дивом, ми продовжуємо відкривати
нові знання. Але оскільки метою освіти є не лише знання, а й дії, то і запрошую
усіх до активної діяльності. Пропоную стати учасниками відкритого урокуконференції, де піде мова про реалізацію міжпредметних зв’язків у навчанні,
про практичне застосування знань, та як формується самоосвітня діяльність на
основі універсальності знань.
Давайте на деякий час побуваємо у ролі учнів загальноосвітньої школи.
Всі учні – це клас без конкретного віку. І сьогодні у нас інтегрований урокконференція, який допоможе об’єднати майже всі предмети шкільного курсу.
Всім відоме і знайоме дерево дуб. Не один раз ми милувалися його
красою і могутністю, ховалися в спеку під його розлогою кроною, прихилялися
до міцного стовбура, збирали листя та жолуді… А чи задумувалися ви, які
таємниці приховує це чудове дерево? Отже, пропоную вам…
Урок-конференцію: «Дуб»
Мета: через предмети шкільного курсу показати, які знання про дерево
«дуб» можна отримати, розширити їх, з’ясувати значення цього дерева в
житті людини та вміння використовувати практично.
Обладнання: макет дуба, комп’ютерна презентація.
За словами А.Ейнштейна «Є десятеро людей упевнених, що цього бути не
може. І напевне знають про це. Потім приходить один, хто цього не знає… От
він і робить відкриття».
Я бажаю всім зробити свої відкриття на уроці.
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На столах лежать дубові листочки двох кольорів: жовтий і зелений.
Потрібно на жовтих листочках написати «Що я знаю про дерево дуб?», а на
зелених листочках протягом уроку записувати «Що я дізнався нового про
дерево дуб? Що мене здивувало? Що мені сподобалось?» Ці листочки будуть
прикріплені до макета дуба на дошці.
Комп’ютерну презентацію готували учителі:
- біології, хімії Лещенко Н.П. та Діхтяренко Л.І.;
- географії Губеладзе Н.М.;
- математики Попова Л.М.;
- зарубіжної літератури Тригубенко О.М.;
- англійської мови Лазаревич О.Г.;
- історії Пархоменко Г.А.;
- художньої культури Білик О.М.;
- трудового навчання Яценко С.П.
Після перегляду презентації на макеті дуба зелених листочків з’явилося
набагато більше, ніж жовтих. Це говорить про високу результативність уроку, а
про вчителів потрібно сказати, що вони здатні до співпраці, вміють
розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях, володіють навичками
взаємопорозуміння, комунікативності, мобільні у різних умовах, уміють
застосовувати набуті знання на практиці, використовувати різні джерела
інформації та інформаційні технології для власного розвитку. Саме так
працювала творча група вчителів з підготовки та проведення уроку географії з
інтеграцією історії, української літератури та художньої культури за
методичної підтримки заступників директора з навчально-виховної роботи
Щербатко Т.В. та Гулої Л.А.
Учителі, які проводили урок:
Губеладзе Наталія Миколаївна – учитель географії, спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії, старший учитель. Головним завданням у своїй роботі
вважає формування гармонійно розвиненої, активної, творчої особистості, яка
буде здатна навчатися протягом усього життя, вмітиме застосовувати знання в
певних ситуаціях у майбутньому. На всіх уроках Наталія Миколаївна створює
робочу атмосферу з вирішенням проблемних питань через дискусії, творчі
завдання, обмін власними судженнями. Використовує різні форми і методи
роботи, зорієнтовані на конкретного учня, який досягає успіху. Щоб вирішити
проблему перетворення учня з об’єкта педагогічного впливу в суб’єкт
навчання, проводить нестандартні уроки, факультативні заняття, пошуководослідницьку роботу. Через індивідуальний та диференційований підхід до
навчання, враховуючи вікові особливості, формує в учнів життєво важливі
компетентності.
Вчителька багато працює з обдарованими учнями. Результатом цієї
роботи є призові місця на міських та обласних олімпіадах з географії й на
Всеукраїнських конкурсах. Учні Губеладзе Н.М. вважають, що пошуководослідницька робота – це пізнання ними навколишнього світу, природних
ресурсів і явищ, вивчення природи рідного краю, а саме головне – бажання
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відкривати нове, розвивати екологічне мислення, виховувати почуття
прекрасного та можливість дізнатися цікаву і потрібну для життя інформацію.
Так народилися роботи на тему «Демографічні проблеми
м. Світловодська», «Проблеми дніпровських водосховищ», «Потреби сучасної
молоді м. Світловодська», фоторобота «Природа моїми очима» тощо.
Наталія Миколаївна впевнена: «Географія – це наука майбутнього. З
кожним роком ми все більше залежимо від природи. Теперішня ситуація є
загрозливою і вирішувати її доведеться майбутнім поколінням. Моє завдання –
навчити дитину бачити природу, сприймати її гармонію, відчувати її, адекватно
оцінювати прекрасне й творити його навколо себе».
Калітенко Світлана В’ячеславівна – учитель української мови і
літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.
Педагогічне кредо: «Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти
любиш. Немає такої професії, у якій людина не змогла б дістатися вершин
майстерності».
Вчителька будує свою роботу з учнями в жанрі діалогізації, імпровізації,
створюючи умови для духовного самовдосконалення, самореалізації і
самоствердження дитини. Переконана в тому, що «знання відносне, тим часом
як пошук істини нескінченний». Учень – не пасивна фігура педагогічного
процесу, а насамперед творець власного «Я». Тому за словами
А.Я.Коменського: «Потрібно, щоб учні вже з самого початку ясно бачили мету
з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її»».
Щодо результативності співпраці вчительки з учнями, то вона
виявляється в умінні школярів:
- захищати свою думку, аргументувати, доводити;
- самостійно з’ясовувати незрозуміле;
- коригувати відповіді товаришів;
- шукати різні варіанти виконання пропонованих завдань.
«Я переконана, – стверджує Світлана В’ячеславівна, – що ідеалом
сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а
з гнучким розумом, швидкою реакцією на все нове, з розвинутими потребами
подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими навичками й творчими
здібностями. Я горда з того, що мої вихованці хочуть приміряти до себе ту чи
іншу роль, перевірити відоме, дослідити незнане, їм потрібні труднощі й
помилки.
Повсякчас пам’ятаю слова В.Сухомлинського: «Найважливіше у своєму
учневі бачити живу людину. Навчання – це, насамперед, живі людські стосунки
між педагогом і дітьми, а не перекладання інформації з голови педагога в
голову учневі».
Білик Олена Миколаївна – учитель музики та художньої культури,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Формулою творчого успіху
талановитого вчителя, майстра своєї справи є слова французького письменника
Антуана де Сент-Екзюпері: «Не наділяйте дітей готовими формулами, формула
– порожнеча. Збагатіть їх образами й картинами, не обтяжуйте дітей мертвим
вантажем фактів, навчіть їх прийомам, способам, які допоможуть розуміти
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світ». Успіх приходить до вчителя через учнів, яких вона активно залучає до
співтворчості та співпраці. Кожен урок Олени Миколаївни – маленьке
відкриття. Разом з тим вчителька є авторкою сценаріїв, режисеромпостановником мюзиклів, які допомагають засобами мистецтва розкрити у
багатьох учнів їх творчий потенціал.
Скопич Сергій Анатолійович – учитель історії та правознавства, молодий
спеціаліст, проте в постійному творчому пошуку таких форм і методів роботи,
які б допомогли створити в процесі навчання учнів умови для
цілеспрямованого розвитку особистості. Завдячуючи своїм знанням, отриманим
під час навчання в університеті, він уміє так захопити учнів на уроці суспільних
дисциплін, що вони стають не лише слухачами, а перетворюються в активних
співрозмовників, готових аналізувати, доводити, відстоювати свою думку, що
безперечно сприяє розвитку життєвих компетентностей, які потрібні будуть
випускнику школи.
Інтегрований урок географії (історія, українська література,
художня культура)
Тема. Міграційні рухи в світі.
Мета: поглибити знання учнів про міграції, їхні причини, види, напрями
та наслідки; виявити зміни у часі найважливіших напрямків
зовнішніх міграцій; показати їх роль в історії різних країн і
народів; довести міжпредметні зв’язки географії з літературою,
історією, художньою культурою; розвивати вміння учнів
аргументовано вести дискусію, доводити власну думку;
виховувати толерантне ставлення до мігрантів, любов до
Батьківщини.
Тип: інтегрований урок.
Обладнання: схеми, політична карта світу, картки, слайди, проектор,
комп’ютер.
Міжпредметні зв’язки: історія, географія, українська література, художня
культура, музичне мистецтво.
Хід уроку
Усі дороги зводяться до Риму.
Можливо, й так, бо різні є шляхи.
Та з них один веде на Батьківщину,
По ньому пам’ять стелить рушники.
М. Верес
І. Організація класу
Шановні учні та гості! Вітаємо вас. На вулиці мороз, а в нас на уроці,
сподіваюся, пануватиме атмосфера затишку, комфорту та теплоти.
ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності школярів
Тема уроку «Міграційні рухи в світі». Сьогодні ми пригадаємо
класифікацію механічного руху населення, дізнаємося про головні міграційні
потоки та пов’яжемо їх з історією; доведемо, що географія – це багатогранна
наука, яка співпрацює з математикою і статистикою, літературою та біологією;
з’ясуємо причини, що примушують людей залишати рідних, Батьківщину.
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ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь
Слово вчителя
Спочатку пропоную провести невелике соціологічне опитування.
У кожного учня на парті є аркуш паперу. Умовно розділимо клас на три
групи (Групова форма роботи).
Учні першої групи, відповідають на запитання: «Де б ви хотіли
здобувати освіту?»
Учням другої групи слід дати відповідь на запитання: «Де б ви хоти
відпочити?»
Учні третьої групи відповідатимуть на запитання: «Де б ви хотіли
жити?»
Після того, як діти відповіли, вони передають аркуші спікерам груп, а ті
опрацьовують результати.
Доки керівники груп підбивають підсумки, повторимо основні терміни.
(На дошці зафіксовано слова: міграція, еміграція, імміграція, сальдо
міграції, класифікація міграцій).
Прийом «мозковий штурм»
- Що називають міграцією?
- Що таке еміграція і хто такі емігранти?
- Що таке імміграція і хто такі іммігранти?
- Що таке сальдо міграції? Яке сальдо характерне для України? Чому?
Разом з учителем діти класифікують міграції за такими ознаками:

діяльністю

способом
організації

правовим
статусом

термінами

напрямами

причинами

мотивами

Класифікація міграцій
за

1. Причини: економічні, релігійні, соціальні, політичні, екологічні. Що
спричинило переселення людей у 1986 році з північних районів України? Що є
причиною міграційних потоків між Пакистаном та Індією?
2. Напрями: внутрішні, зовнішні.
3. Терміни: короткотривалі, довготривалі, сезонні, маятникові.
4. Правовий статус: легальні та нелегальні.
5. Спосіб організації: організована, неорганізована.
6. Мотиви: примусова, добровільна.
7. Дальність: міжконтинентальні та внутрішньоконтинентальні.
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Створення проблемної ситуації та обговорення.
- Які міграції переважають у наш час: міжконтинентальні чи
внутрішньоконтинентальні? Доведіть власну точку зору.
IV. Вивчення нового матеріалу
Слово вчителя.
Міграційні рухи почалися дуже давно. Найважливіші зовнішні міграції
датують XVI-XVII ст. Але найбільшого розмаху вони набули наприкінці XIX –
початку XX ст. Це був перший етап міграційних потоків. Другий етап – 20-30
роки минулого століття, а третій – післявоєнні роки.
Основними осередками мігрантів стали США, Канада, Бразилія,
розвинені країни Європи та Австралія.
Сформувалися три основні центри трудових міграцій:
1. Країни Західної Європи (Німеччина, Франція, Велика Британія,
Швейцарія).
2. США (легально щороку кількість іммігрантів збільшується на 1 млн.).
3. Нафтодобувні країни Перської затоки.
Особливо виділяють Канаду, Австралію та Ізраїль, в якому 2/3 іммігрантів
становлять вихідці з Росії та країн СНД.
У другій половині XX ст. з’явилася нова форма зовнішніх міграцій, що
отримала назву «відтік умів».
- Що ви знаєте про неї? (Обговорення)
- Яке ваше ставлення до цього процесу?
Дійсно, «відтік умів» дуже негативно позначається на економіці та
культурі країн, а особливо тих, що розвиваються, адже частина інтелігенції
виїздить до високорозвинених держав.
У 2010 році кількість мігрантів становила 210 млн. осіб. З них 61%
проживають у високорозвинених країнах. Саме в них кількість мігрантів-жінок
сягає 52%.
Зверніть увагу на дошку. Ви бачите три кружечки з цифрами 20, 40 та 60.
-Як ви вважаєте, про що йтиме мова? (Обговорення)
- Яким чином ці вікові категорії пов’язані з нашою темою?
Висновок.
Таким чином, у двадцять років молодь виїздить за кордон з метою
відпочинку, отримання освіти; у сорок років – це трудові мігранти, які їдуть у
пошуках роботи та кращої долі; в шістдесят років, коли людина переоцінює
своє життя, прагне повернутися на рідну землю.
Заслухаємо наших спікерів, які підбивають підсумки опитування та
роблять певні висновки. Вчитель запитує учнів про те, де б вони бажали жити,
відпочивати, навчатися і що впливає на їхній вибір.
Шановні учні!
Географія вже давно перейшла з категорії природничих до суспільноприродничих наук, бо не може існувати ізольвано. Її можна розглядати через
призму математики та історії, культури та літератури.
Як тему міграційних рухів можна розкрити з історичної точки зору, вам
розповість учитель історії Сергій Анатолійович.
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Слово вчителя.
Отже, як уже згадувалося вище, можна виділити чотири етапи міграції
населення з території України. Цю проблему ми з вами досліджували в
дев’ятому класі. Пригадаймо, про що йде мова? (Інтерактивна вправа
«Мікрофон»)
У кінці ХІХ ст. відбулися масові міграції з території України.
- Пригадайте політичну ситуацію України в цей період.
- Яким було економічне становище українських земель?
- Куди і звідки мігрувало українське населення у кінці ХІХ ст.?
- Таким чином, як ми можемо визначити причини міграції в цей період?
(Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»)
Другий період стосувався перших десятиліть ХХ ст. Ми безпосередньо не
вивчали проблему міграцій. Однак згадаймо найважливіші історичні події, що
відбулися у перших десятиліттях ХХ ст., які могли б вплинути на переміщення
народних мас.
- Чи могли б бути міграції у вказаний період?
Так, дійсно, міграції були, люди мігрували до країн Європи та Америки
(демонстрація на карті).
- Які причини цієї міграції?
Третім етапом є середина ХХ ст. Це період після Другої світової війни,
коли багато військовополонених залишилося за кордоном, коли люди втікали
від політичних репресій сталінського режиму. Це вплив періоду «холодної
війни» – військово-політичного протистояння комуністичного блоку на чолі з
СРСР, та демократичного блоку на чолі із США.
Четвертий період – сучасність. Вчені цей період датують від початку
періоду української незалежності (1991 р.) і до сьогодення. Саме в цей час
характерні явища відтоку умів, трудової, рекреаційної, політичної, економічної
міграцій. Особливості двох останніх періодів ми будемо вивчати в 11 класі.
Висновок
Таким чином, ми можемо визначити, що міграційні процеси проходили в
рамках тих загальносвітових і власне українських історичних процесів, що були
характерні вищевказаним періодам.
Ця хвиля, на жаль, зачепила і багатьох талановитих людей. Серед них
багато літераторів, які залишили свої полум’яні рядки нащадкам. Чи не так,
Світлано В’ячеславівно?
Слово вчителя.
Слухаю географів, істориків, і на думку приходять рядки однієї з поезій
І.Я. Франка з циклу «До Бразилії»:
Коли почуєш, як в тиші нічній
Залізним шляхом стугонять вагони,
А в них гуде, шумить, пищить, мов рій,
Дитячий плач, жіночі скорбні стони,
Важке зітхання і гіркий проклін,
Тужливий спів, дівочії дисканти,
То не питай: «Сей поїзд – відки він? Кого везе? Кому вздогін?»
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Се – емігранти.
(Прийом «герменевтичні запитання»)
- Згадаймо, хто з українських письменників і поетів з тих чи інших
причин емігрував за кордон?
Слово вчителя.
Розпорошені по всьому світу діти однієї матері – України, мов ті журавлі,
розлетілися в сірій мряці по далеких чужинах. І не скрізь вони знаходили
притулок, і не всюди їх радо зустрічали. І тільки пам’ять про рідну землю
давала їм надію на Батьківщину.
- Хто, на вашу думку, найяскравіше відтворив у своїх творах питання
масової еміграції українців?
На сьогоднішньому уроці ми розглянемо образок «Камінний хрест».
- Під враженням чого народилася новела «Камінний хрест»?
- Хто є головним персонажем образка?
- Прообразом Івана Дідуха була реальна особа?
- Яким ви бачите Івана Дідуха в першому розділі новели?
- На що вказує така художня деталь-символ, як будяк?
-Чи забезпечував кам’янистий горб сім’ю Івана?
- То ж символом чого є піщаний горб?
- Чому ж тоді Іван і Катерина їдуть до Канади?
- Чи можемо сказати, що Іван був сильною особистістю?
(Інтерактивна вправа «Займи позицію»)
- На вашу думку, важкою була розлука Дідухів із рідною землею?Про що
це свідчить?
- Чи страшно втрачати Батьківщину? (Інтерактивна вправа
«Мікрофон»)
- Як ви вважаєте, буде щасливою родина Івана на чужині?
(Прийом «дискусія»)
- На що вказує образ-символ хреста?
Прощання

Будяк

Іван
Дідух

Камінний
хрест
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Горб

Слово вчителя.
Образ-символ хреста – це нелюдська, непосильна праця селян на землі;
пам’ятник на згадку про себе; далека могила, яка чекає за океаном; страждання
сотень тисяч українців, яких доля погнала в чужі землі.
- То хто ж ті журавлі, які не дочекалися весни на Батьківщині і у вирію
так довго?
Висновок.
Час розкидати каміння минув. Настав час збирати його. Тож не шкодуймо
для цього ні сил, ні душевної теплоти. Пам’ятаймо про тих, хто зараз далеко від
нас, але завжди був і є з нами. У слові, у пісні…
Юрій Клен в уривку з поеми «Прокляті роки» зазначав:
Блажен, хто гордо кинув рідний край.
І з посохом в руці піщов шукати рай.
Куди веде його весна крилата.
Та тричі той блажен, який за чай і хліб
теж не схотів себе продати,
Але, минаючи тропу розлук,
Зостався, щоб зазнати хресних мук.
Слово вчителю художньої культури Олені Миколаївні.
Ореолом такої блаженності осяяне ім’я Соломії Крушельницької, ім’я, що
стало нашою славою і національною гордістю. Вона була уособленням
справжньої жіночої вроди, великого таланту і рідкісної природи голосу. Голосу,
що вражав, полонив, бентежив… Який, один раз почувши, вже неможливо було
забути.
ВІДЕО
(http://www.youtube.com/watch?v=5A49VblRiCE&feature=related)
У своїх групах ви досліджували життєвий і творчий шлях видатної
співачки, тож давайте разом пройдемося стежинами її життя.
- Звідки родом Соломія?
Дійсно, батько плекатиме ту співочу душу, саме завдяки йому Соломія
здобуде музичну освіту.
- Де навчалася Крушельницька?
Досягнувши
блискучих
результатів,
Крушельницька
виконує
найскладніші партії. У репертуарі співачки було понад 60 партій світової
оперної класики. Різні образи: романтична Тетяна з «Євгенія Онєгіна»
Чайковського, спокуслива Кармен з опери Бізе, владна Валькірія з вагнерівської
опери, ніжна і вірна Чіо-чіо-сан…
- Розкажіть про успіх Крушельницької.
Де б не виступала знаменита співачка, вона завжди відчувала себе
українкою і славила свій народ, його пісні.
Соломія знала сім мов і виконувала пісні італійською, французькою,
німецькою, іспанською, польською, англійською, російською мовами, але усі
концерти закінчувала виконанням українських народних пісень.
- Пригадайте цікавинки з її виступів.
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Під час виконання народної пісні в її голосі таїлись
переливи, що пробуджували то почуття ніжної радості, то
нез’ясованого смутку. Вона передавала задушевні хвилювання
жіночого серця, найтонші його порухи.
– Ми говоримо з вами про Соломію – співачку, яка була
дуже вродливою жінкою. Як склалося її особисте життя?
Понад 40 років Крушельницька прожила в Італії. 1939 рік
стає переломним у її житті, вона повертається на Батьківщину.
- Чому вона приймає таке рішення, адже в неї було все
для відчуття повного щастя?(Прийом «Міні-дискусія»)
- Як склалося життя Соломії у тогочасному Львові?
Існує думка, що людина буде жити стільки, скільки її
будуть пам’ятати.
- Як вшановують пам’ять про Крушельницьку в сучасній
Україні?
Висновок.
Мабуть, ви погодитеся з людською мудрістю «Коли народ вшановує
талант, тоді на землі торжествує духовна справедливість».
V. Підсумок уроку
Отже, цінуймо світ, що оточує нас. Перед вами простелиться життя. Який
шлях ви оберете і який слід після себе залишите, залежить тільки від вас.
Сподіваюся, що сьогоднішній урок додасть вам мудрості.
-Які висновки зробили для себе ви?
(Прийом «Займи позицію»)
VІ. Домашнє завдання
Сьогодні у нас був творчий урок, а це
означає, що і домашнє завдання буде творчим. У
нас є три умовні групи учнів.
Перша група – літератори. Завдання:
– дослідити
творчість
письменникаемігранта Спиридона Черкасенка.
Друга група – історики. Завдання:
– визначте причини і передумови еміграції
С.Черкасенка.
Третя група – географи. Завдання:
– дайте
економіко-географічну
характеристику країни, в яку емігрував письменник.
VІ. Оцінювання учнів
Кожна група має картку досягнень, в якій координатор фіксує правильні
відповіді товаришів і аргументує їх.
Контрольно-оцінювальна картка учнів групи №3
Прізвище, ім’я
Географія
Історія
Українська Художня
література культура
1. Криворот Вікторія
2. Перова Яна
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3. Аблаєва Юлія
4. Яковенко Катерина
5. Романкова Катерина
6. Железняк Юлія
7. Тверда Ольга
8. Сап’янова Любов
Методична робота з питання підготовки вчителя до розвитку соціально
компетентної особистості учня проводиться в школі відповідно до науковометодичної проблеми «Гуманізація навчально-виховного процесу, створення
оптимальних умов розвитку життєвих компетентностей учня».
Це не випадково, адже компетентнісний підхід до організації навчальновиховного процесу виступає сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної
освіти.
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Майстер-клас Черньонкова Олександра
Олександровича, учителя української мови і
літератури
навчально-виховного
комплексу
«Деріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Онуфріївської
районної ради, відмінника освіти України, учителя
вищої категорії.
Сучасна школа (якщо вона справді сучасна!)
лише тоді виконає своє суспільне призначення,
коли діятиме з прицілом на майбутнє, на
випередження у питаннях формування наших
винятково суспільно й особистісно вагомих
феноменів як духовність і моральність, що завжди
будуть наріжними каменями процесу соціалізації
маленької людини – учня.
Ми глибоко переконані, що активне формування духовного світу дітей і
молоді, духовності як визначальної якості людини майбутнього є ключем до
якісної освіти, призвело до прагнення системного, комплексного й
багаторівневого його розв’язання.
Тому-то з 2006 року на базі Деріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів проводиться дослідно-експериментальна робота, мета якої –
формування духовності особистості на засадах національних цінностей
українського народу. Цей експеримент обласного рівня результативно
завершився. Наукове керівництва здійснювала доктор педагогічних наук,
професор Калініченко Н.А.
Завданням дослідно-експериментальної діяльності стали:
а) розробка та експериментальна апробація структурно-змістової моделі
загальноосвітнього навчального закладу як Школи Духовності;
б) розробка та апробація авторських програм спецкурсів для учнів 1-11
класів, спрямованих на формування духовності особистості на засадах
традиційних українських національних цінностей; підготовка методичних
рекомендацій для забезпечення їх викладання;
в) розробка комплексу методів та методик для формування духовності
особистості на основі українських національних цінностей, виховання духовно
багатої і морально здорової та відповідальної особистості, апробація цих
методів;
г) створення на базі школи опорної в районі та області з формування
духовно-морального світу особистості на засадах традиційних українських
національних цінностей українського народу;
д) організація і створення на базі школи освітньо-виховного комплексу
«Школа Духовності», який стане у майбутньому не тільки освітнім,
культурним, а й духовним осередком на селі.
Основоположним результатом науково-педагогічного експерименту є
формування духовності інтелігентного, всебічно розвиненого, з високим рівнем
духовності, озброєного компетентностями для життя випускника школи.
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Аналіз результатів зрізів усіх етапів експерименту підтверджують наш
науковий прогноз: рівень як духовної орієнтації, так і духовної активності та
духовної компетентності експериментальних груп учнів набагато вищий, ніж у
контрольних групах, хоча вихідні позиції за умовами початку експерименту
були однаковими.
Подібні результати зростання досягнень усіх трьох показників в
учительській та батьківській групах, оскільки ми справедливо вважали, що
лише гармонійна взаємодія усіх складників експерименту (учнів, педагогів,
батьків) набагато чіткіше вирізнить повноту і доказовість наукового
прогнозування результату в цій царині.
Етапи експерименту та його результати висвітлено в працях:
Ярослав Черньонков, Олександр Черньонков. Формування духовності
особистості на засадах національних цінностей. – Кіровоград: Кіровоградський
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові
записки, 2007.
Нам пощастило працювати з ним. Спогади про чудову людину,
колишнього директора Павлиської та Деріївської середніх шкіл Миколу
Івановича Кодака (2008 р.).
Чийого батька ми діти? Формування духовності особистості на засадах
національних цінностей у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та
М.І. Кодака (2008 р.).
Формування духовності особистості на експериментальному рівні:
аналітичний аспект (2010 р.).
Татусю мій рідний, матусю миленька (Родинне свято для учнів 6-8
класів). На шляху до українського відродження. Розробки уроків, виховних
заходів та дитячих творчих робіт, присвячені 20-річниці незалежності України
(2011 р.).
Учасник обласної Школи методистів-кореспондентів.
Учасник ІІІ Міжнародних і ХV Всеукраїнських педагогічних читань
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи»
(2008 р.).
Моделі діалогічного мовлення
Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів про види
мовленнєвої діяльності та особливості діалогічного мовлення,
повправлятися у складанні та розігруванні діалогів на задану
тему в запропонованій ситуації спілкування; розвивати мислення,
мовлення, пам’ять, комунікативні вміння, удосконалювати
дикцію, правильне інтонування фрази, збагачувати й уточнювати
словниковий запас учнів.
Обладнання: картки, уривок із тексту, публікації з періодики.
Хід уроку
І. Повідомлення мети та завдань уроку
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого
* Робота з підручником
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Самостійне виконання вправи 9 (с. 7) з підручника «Загальні відомості
про мовлення».
ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил
* Вільний диктант.
Назвати види мовленнєвої діяльності, до яких ви вдалися у процесі
роботи над вільним диктантом.
Важливою умовою успішного спілкування є оволодіння позитивно
наполегливим стилем, який засвідчує самоусвідомлення мовцем власної
гідності. Люди, які дотримуються такого стилю, мають виробити в себе такі
вміння: говорити стисло і по суті; обережно використовувати займенник «я»;
запитання ставити спокійно, дивлячись співрозмовникові у вічі; шукати не
виправдань власної бездіяльності, а шляхів розв’язання будь-якої, хай і
найскладнішої, проблеми. Крім того, необхідно навчитися спокійно сприймати
критику; поступатися співрозмовникові, чим можна; надавати йому можливість
рятувати власний престиж у разі необхідності; не натякати на слабкі місця
співрозмовника; виграючи, не давати партнерові відчути себе переможеним.
(За М. Дороніною)
ІV. Вивчення нового матеріалу
* Пояснення вчителя.
Усне мовлення (говоріння) – ситуативно вмотивований і ситуативно
зумовлений процес. Ситуація спричиняє мотив (мету) спілкування: у мовця
виникає потреба щось з’ясувати, необхідність щось повідомити, до чогось
спонукати. Мотив спричиняє найрізноматніші вияви спілкування: запитання –
відповідь; прохання – згода (відмова), пропозиція і згода (незгода), нерозуміння
і пояснення тощо.
Таким чином, діалогічне усне мовлення передбачає розуміння
співрозмовниками реальної ситуації спілкування, зорове сприйняття
співрозмовниками реальної одне одного міміки, жестів, сприйняття
інтонаційного оформлення мовлення.
Найчастіше діалог будується так: запитання – відповідь. Питальне слово
репліки-стимулу (запитання) зумовлює зміст репліки-реакції (відповіді). Мета
такого діалогу – з’ясувати ситуацію та уточнити її. Такий діалог називається
діалогом-обміном повідомленнями.
У репліках такого діалогу використовуються слова: як, що, хто, чому,
навіщо, куди? Часто вживаються слова адже так; виходить, що; чи не так;
правда. Вони орієнтують співрозмовника на підтвердження або спростування
висловленого.
Діалог, у якому висловлюється схвалення, захоплення, співчуття, сумнів,
несприйняття або засудження когось або чогось, називається емоційно-оцінним
діалогом.
У репліках такого діалогу використовується емоційно забарвлена лексика
із значенням оцінки (чепуруха, нечупара, краля, страшко, герой, пустобрех,
перекинчик, нерозлийвода), емоційно наснажена фразеологія (золоті руки,
камінне серце, пластилінова вдача, як свиня в апельсинах, кочергою носа не
дістанеш), а також слова, утворені за допомогою суфіксів, що передають
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оцінку предмета або явища (хлопчичок, маніпусінький, дівчаточко, молодичка,
гарнюля, бабище, паруб’яга, хамидло, збіговисько). Емоційність діалогів можна
посилити вживанням вигуків (гей, ой-ой-ой, гайда, нумо).
Якщо метою спілкування є спонукання співрозмовника до дії,
створюється діалог-волевиявлення. У репліках такого діалогу вживаються
дієслова у формі наказового способу, що означають пораду, побажання,
пропозицію, наказ (замовкни, принеси, поділись, начувайся, схаменись). Для
висловлення чемного наказу або пропозиції можуть вживатися дієслова у формі
умовного способу (припустив би, пішов би, допомогла б), категоричність наказу
увиразнюється вживанням дієслів у неозначеній формі (встати, відповідати,
мовчати). У репліці-відповіді зазвичай висловлюється згода чи незгода
виконати прохання або наказ.
V. Виконання вправ на закріплення вивченого
 Скласти й розіграти діалог-обмін, повідомлення між двома
однокласницями (телефонна розмова), одна з яких через хворобу пропустила
заняття в школі.
 Скласти і розіграти діалог-волевиявлення між учнем та його
батьками про бажання хлопця взяти участь в обласному чемпіонаті з
футболу (конкурсі бальних танців) напередодні випускних іспитів.
 Скласти
й
розіграти
діалог-волевиявлення
між
батьком
шестикласника та його вчителькою про необхідність ретельної індивідуальної
підготовки учня до уроків.
 Скласти й розіграти емоційно-оцінний діалог між матір’ю, яка
відвідала батьківські збори, та донькою-шестикласницею.
VI. Пояснення вчителя
Матеріал для вчителя
Навчаючи діалогічного мовлення учнів, учитель-словесник має звертати
увагу на дотримання школярами норм українського мовленнєвого етикету,
підкреслюючи необхідність бути не просто чемними, а й толерантними,
відчуваючи настрій співрозмовника.
Наприклад, можна звернути увагу учнів на таке твердження психологів:
люди краще сприймають слова тієї людини, до якої в них виникли позитивні
почуття (приязні, симпатії, дружби). Викликати у співрозмовника позитивні до
себе почуття можна такими прийомами:
 якнайчастіше називати людину на ім’я (тобто в репліках діалогу
вживати звертання – ім’я або ім’я та по батькові співрозмовника);
 контролювати вираз обличчя (прийом дзеркального відображення).
Якщо при спілкуванні вираз обличчя одного із співрозмовників набуває виразу
щирості, привітності, доброзичливості, інший учасник діалогу сприймає це як
сигнал «Я твій друг»;
 якнайчастіше говорити співрозмовникові приємне. Компліменти
завжди поліпшують настрій.
VIІ. Виконання вправ на закріплення вивченого
*Прочитати за особами уривок із журнальної публікації.
181

З
якою
метою
діалоги
використовуються
журналістами?
Схарактеризувати ситуацію спілкування, зробити висновки щодо ступеня
досягнення мети кожним із співрозмовників у процесі спілкування. З’ясувати
стиль поданого діалогу. Переказати діалог за особами, увиразнюючи сказане
героями за допомогою невербальних засобів (міміки, жестів).
– Велику популярність вам принесли насамперед історичні романи, певна
річ, усі твори вам дорогі. Опрацювання яких найбільше закарбувалась у пам’яті
й душі?
– Найтяжче було з «Роксоланою», бо довелося входити в ісламський світ,
а найбільше душевне піднесення – це праця над романом «Я, Богдан». Один з
критиків звинувачував мене: як посмів ототожнюватися з гетьманом
Хмельницьким? А я ототожнювався не сам, а з усіма українцями: ось ми –
Богдани, ми єдині й неповторні у світі.
– Укладачі шкільних програм ваші історичні романи залишили поза
увагою. Якби ваша воля, який свій твір ви запропонували учням бодай
переглянути?
– Включати до шкільних програм твори тих чи інших письменників – це
вбивати їх так само, як Дантес – Пушкіна. В українській школі обов’язково
вивчати тільки Шевченка. Усіх інших – альтернативно. (З інтерв’ю з Павлом
Загребельним)
VIІІ. Пояснення вчителя
Матеріал для вчителя
У процесі обговорення складених і розіграних школярами діалогів
учитель може пояснити, що для пожвавлення діалогу варто використовувати
різні види запитань, їх комбінацію. Завдяки цьому можна перехопити й
утримати ініціативу або ж, «розговоривши» партнера, одержати від нього
якнайбільше потрібної інформації.
Існує кілька способів ставити запитання. Закриті запитання – ті, на які
можна відповісти лише «так» і «ні». Слід намагатися ставити запитання, на які
співрозмовник зможе відповісти ствердно. Негативні відповіді сприяють
напруженості розмови. Подвійні закриті запитання звучать так: «Концерт
відбудеться в суботу чи в неділю?» І дають можливість співрозмовникові
зробити уточнення. Відкриті запитання вимагають пояснень, часом
аргументації, тому відповіді на них здебільшого мають форму монологу. Вони
загрожують втратою ініціативи в розмові. Переломні запитання порушують
нові проблеми, допомагають визначити слабкі місця у позиції співрозмовника.
Краще формулювати їх за допомогою дієслів минулого часу («У чому полягали
твої помилки в контрольній?») – тоді співрозмовник відповідатиме більш
охоче. Риторичні запитання мають на меті забезпечити підтримку («Хіба я не
правий? Хто зможе заперечити?»). Запитання для розмірковування до роздумів
і коментарів. Мета – забезпечити взаємодовіру («Ти вважаєш цей вчинок
недоречним?»).
І, звичайно, необхідною умовою досягнення мети у спілкуванні є
підкреслена чемність, тактовність, бажання зрозуміти і підтримати
співрозмовника.
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ІХ. Виконання вправ на закріплення вивченого
 Скласти і розіграти діалог, що міг би відбутися між двома
однокласницями, які зустрілися після розлуки. Одна з них, тяжко перехворівши,
постійно нагадує про свою недугу, прагне з’ясувати, як відбилася хвороба на її
зовнішньому вигляді. Інша намагається підтримати співрозмовницю, не
вдаючись, однак, до явних лестощів.
 Скласти й розіграти діалог між хлопцем та його старенькою
сусідкою. Бабуся майже зовсім глуха, їй здається, що всі з її глухоти кепкують.
Учень намагається заспокоїти й підтримати бабусю.
Х. Підбиття підсумків уроку
ХІ. Домашнє завдання
«Перевтілившись» у журналіста, підготувати питання для інтерв’ю з
однокласником, який «перевтілився» у вашого улюбленого письменника
(співака, актора, спортсмена). У процесі підготовки спиратися на зібрану про
співрозмовника інформацію.
Виховна година
«Мій улюблений світ без насильства»
Мета: ознайомити учнів із поняттям «насильство», державний захист від
насильства, формувати уміння розпізнавати різні види насильства,
запобігати виникненню насильства у сім'ї, школі, серед однолітків.
Хід уроку
І. Організація класу
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
І в житті, як на полі мінному,
Я просила у цьому сторіччі
Хоч би той магазинний мінімум:
«Люди, будьте взаємно ввічливі».
І якби на те моя воля,
Написала б я скрізь курсивами:
- Так багато на світі горя,
Люди, будьте взаємно красивими.
(Ліна Костенко)
Сьогодні ми проводимо виховну годину на тему «Мій улюблений світ без
насильства».
ІІІ. Виклад основного матеріалу
- Анкета «Що мені відомо про насилля?»
Учитель.
«...Згасло сонце, згасло світло, забракло повітря, і тільки кров облила його
обличчя, і зупинилося маленьке серденько, яке зігрівало тіло і душу дитини та
приносило радість батькам та близьким людям, котрі його так любили», – читав
священик. Його слова тонули в риданнях людей. Деякі з них тільки на похороні
дізналися про причину смерті дитини. Для тихого села Скородинці
Чортківського району Тернопільської області смерть чотирнадцятирічного
Андрійка стала сенсацією.
Бабусі Раїси, яка задушила рідного онука, що асоціювався в її уяві з
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ненависним зятем, біля труни не було. Коли слідчий запитав, чи відпускати її з
камери на похорон, рідні відповіли: «Ні в якому разі! Її люди каменями
заб’ють».
Цей реальний факт із життя не вимагає коментарів.
А ось іще низка таких фактів:
- Школярка із сльозами розповідає іншим дітям: «Мама мене просто
уб’є, якщо дізнається, що я загубила шарф, який вона подарувала».
- Дівчинка цілий день переживає, що у неї відірвався ґудзик, тому що
вдома її покарають – вона боїться матері.
- Мати била дитину спицями (залишилися сліди на ногах).
- Дівчинка (їй ще немає і п’яти років) чимось образила батька. На знак
покарання він не розмовляв з нею місяць. Дівчинка була цим вражена. Батько
вважає, що це нормальна міра покарання.
- Хлопчик закриває руками голову, а інших дітей обов’язково б’є по
голові – хоче, щоб їм було так же погано, як йому, коли його б’ють батьки.
- Батько б’є сина за оцінки: хлопчик у школі поводить себе нахабно і в
той же час він стає блідим від будь-якого зауваження.
- Дівчинку батько бив по голові і не раз; однокласники вважають її за
дурненьку, несповна розуму, якій ввижаються всілякі НЛО – це той самий
корабель з червоними вітрилами, про який мріяла Ассоль...
Учитель.
Нормальні «не п’яні, не обкурені люди, які не б’ються», для таких дітей
можуть бути тільки десь в іншому світі, інопланетному. Ці люди красиві, світлі,
добрі.
Віддзеркалене в цих реальних фактах життя ще раз змушує задуматися: як
ми живемо? Як ставимося один до одного? Близькі, дорогі люди, що змушує їх
бути такими жорстокими? Чому любов, доброту, терпіння пускають під укіс, і
навіть до дітей при цьому немає пощади – над ними знущаються, їх б’ють, вони
виростають душевно пораненими, понівеченими... У дітей зникає відчуття
захищеності, вони губляться в цьому світі.
Проблема сімейного насильства на сьогоднішній день є дуже гострою. То
що ж усе-таки слід розуміти під поняттям «насильство батьків»? Ось яке
визначення дає Міжнародне товариство із запобігання насильству над дітьми:
«Дії дорослого вважаються насильством над дитиною, якщо:
• дорослий б’є або лає дитину, бо в нього (дорослого, а не дитини)
виникли проблеми;
• дитина вчинила щось не так, виявила зайву самовпевненість або
сказала щось недоречне, а дорослий її принизив, образив;
• дорослий не вислухав дитину;
• дитині не забезпечено реалізації фізичних потреб (у їжі, одязі, гігієні,
медичному обслуговуванні);
• з дитини знущаються, ображають чи принижують її;
• дитиною маніпулюють для вирішення власних проблем, отримання
вигоди;
• дитині прищеплюють шкідливі звички, знайомлять із негативними
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сторонами життя: алкоголь, тютюнопаління, наркотики, порнографія.
Основним правовим документом, що захищає дитину від жорстокої
поведінки, є Конвенція ООН «Про права дитини», яка передбачає:
• ст. 6 – максимально можливе забезпечення здорового розвитку дитини;
• ст. 16 – захист від свавільного або незаконного втручання в особисте
життя дитини, від зазіхань на її честь та репутацію;
• ст. 24 – забезпечення заходів для боротьби з хворобами та недоїданням;
• ст. 27 – визнання права кожної дитини на рівень життя, необхідний для
фізичного, морального, розумового, духовного та соціального розвитку;
• ст. 34 – захист дитини від сексуального домагання;
• ст. 37 – захист дитини від інших форм жорстокої поведінки;
• ст. 39 – заходи допомоги дитині, що стала жертвою жорстокої
поведінки.
Яцина О.
Насильство в жестах чи словах, приховане чи явне, насильство в школі чи
в сім'ї, воно існує в суспільстві, яке байдуже до людей.
Насильство фізичне чи психологічне, пережите чи уявне, воно ховається в
нас самих, в наших думках і вчинках, воно живе в нас та посеред нас.
Насильство – це не те, що трапляється тільки з іншими, це те, що стосується
кожного з нас. Що з ним робити? Як розпізнати? Як визначити межу між
позитивною енергією та руйнівною силою? Як вберегти себе та інших від цієї
сили?
Жорстоке ставлення до дитини проявляється в таких формах:
• поводження з дітьми, як зі слугами;
• покарання, поводження як з підлеглими;
• відмова повідомляти про рішення, що стосуються опікунства.
Погрози:
а) кинути дитину;
б) завдання фізичної шкоди, ізоляція;
в) самогубства.
• Емоційне насильство:
а) приниження, використання скарг;
б) використання дітей в якості довірених осіб;
в) непослідовність, несправедливість.
• Економічне насильство:
а) не задовольняти основні потреби, контролювати поведінку за
допомогою грошей;
б) витрачати сімейні гроші;
в) не підтримувати дитину;
г) використовувати дітей як засіб економічного торгу при розлученні.
Фізичне насильство, емоційне насильство, ізоляція, економічне
насильство – це соціальні біди, які крадуть дитинство, роблять дітей
передчасно дорослими, перекреслюють людське в людині.
Учитель.
Здається, ми забули, а то ніколи й не чули мудрих слів С. Соловейчика:
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«Щоб дитина виросла природно доброю та чесною людиною, щоб вона не
намагалася вдавати з себе кращу, ніж є насправді, доводиться уникати примусу
у вихованні. Примушуючи до чогось, ми зобов’язуємо дитину робити щось
таке, що не відповідає її сутності, інакше її не доводилося б примушувати.
Ефективне лише те виховання, яке привчає дитину до правди, привчає бути
самою собою. Бути, а не вдавати».
Кібальник О.
Тому бути дітьми – це бути частинкою країни під назвою «Дитинство»,
коли на губах сміх, а на душі мир. Це радість пізнання світу за допомогою її
Величності Гри, це квіти маленьких і великих відкриттів, це любов до істини.
Бути батьками – це нести всю велич і гордість світу, тому що все в житті
людини починається з сім'ї, з ніжної колискової казки, бо сім'я – то є святиня
людського духу, благородних людських почуттів: кохання, вірності,
піклування, родинного тепла і затишку. Недаремно Л.М. Толстой говорив:
«Щасливий той, хто щасливий у себе вдома».
«Без сім'ї немає щастя на землі» – говорять на Україні. Сім'я для дитини
має бути взірцем людяності, доброти, любові. Має бути? А чи є вона такою? А
як же розглядати ці жахливі історії, пов’язані з дітьми?
Немає виправдання їх бездушності, цинізму, агресивності, фантастичній
жорстокості.
Харенко К.
І щоб не потонути у хвилях негативних емоцій гніву, незадоволеності
життям, які накладаються на не зовсім здоровий соціальний фон, ми закликаємо
всіх батьків берегти в собі людське, поважати в собі людину і даруємо пам’ятку
батькам.
Пам’ятка батькам (вручається батькам)
1. Пам’ятайте, що першим університетом життя для дитини є та сім'я, в
якій народилася дитина. Завдання обох батьків полягає в тому, щоб створити в
сім'ї атмосферу любові, довіри, духовного настрою та комфорту.
2. Не дивіться на дитину як на особисту власність. Ви дали дитині
фізичне тіло, а душа її належить світові. Сприймайте дитину як особистість –
єдину, унікальну і неповторну.
3. Не виражайте часто свого незадоволення, критики – це тільки
породжує антагонізм у стосунках дітей і батьків.
4. Давайте дітям можливість відчувати ваше визнання і схвалення.
5. Ніколи не старайтесь запевнити дитину в тому, що вона погана.
6. Будьте тактовними в стосунках з дітьми.
7. Давайте приклад емоційного самоконтролю і витримки.
8. Показуйте приклад позитивних дій та вчинків дітям не на словах, а в
конкретних справах.
9. Насильство над дітьми – це протиприродний акт, який забороняється
законом. Так, у Сімейному кодексі сказано: «Забороняються фізичні покарання
дітей батьками та інші види покарань, які принижують людську гідність.
Дитина має право на належне батьківське виховання».
10. Завжди давайте дитині шанс на право бути кращою.
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11. Пам’ятайте, що в сім'ї дитина пізнає, як взаємодіяти з іншими людьми
і, за великим рахунком, що таке життя.
Зразок такого виховання за законами доброти і людяності дає в своєму
вірші черкаська поетеса Надія Верба:
Навчімо діток Богові молитись,
Навчимось Батька й Матір шанувати.
Тоді ніяке зло не зможе в Україні
Над нами і над нею панувати.
Хай ваша сім'я буде взірцем людяності, доброти, любові. І тоді нам не
треба буде наголошувати на правах дитини, бо їх ніхто не буде порушувати, а
обов’язки батьків з утримання і виховання дітей будуть сприйматися не як
обтяжливий тягар, а як органічний прояв любові до дитини, підтримки в ній
людської гідності та самоповаги.
Поважати право дітей жити в психологічно комфортному середовищі
допоможе «Пам’ятка дітям».
Пам’ятка дітям
1. Пам’ятайте, що насильство над вами, здійснене вашими батьками, не
є нормою життя.
Насилля – неприпустима річ у стосунках людей.
2. У сім'ї ви маєте право на те, щоб до вас ставилися з повагою, не
ображали.
3. Пам’ятайте необхідні правила безпеки: зокрема, не варто тут же
кидатися на допомогу, коли тато б’є маму, особливо коли він – з небезпечними
предметами в руках; ваше завдання - якомога швидше сховатися, залишити
домівку взагалі – на допомогу покличте дорослих, які краще знають, як діяти за
таких обставин.
4. Ви маєте право на захист, якщо навіть найрідніші люди принижують
вашу гідність.
5. Поділіться своїми проблемами з учителем, класним керівником,
соціальним педагогом; зверніться до міліції.
6. Не вірте у погрози з боку кривдників.
7. Ви маєте право висловлювати і відстоювати свою думку. Чітко і
однозначно висловлюйте осуд щодо насильницької поведінки взагалі.
8. Знайте, коли вас постійно контролюють, принижують, примушують
до чогось, використовують у спілкуванні з вами лайливі слова – це насильство.
9. Не вважайте, що ви заслужили на таке ставлення з боку дорослих.
Ніхто, в тому числі ваші батьки, рідні, не має права принижувати вас,
поводитися жорстоко стосовно дитини – це карається законом. У Сімейному
кодексі (ст. 150, ч. 7) написано: «Забороняються фізичні покарання дітей
батьками та інші види покарань, які принижують людську гідність. Дитина
може подати позов до суду, до громадських організацій, якщо виховання не
належне».
10. Навчіться розрізняти поняття «Добро» і «Зло». Все, що принижує
людську гідність – зло, все, що возвеличує гідність людини – Добро.
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Учитель.
Людська жорстокість. Її ніколи, і, напевне, нічим не можна виправдати.
Вона, як не прикро, сьогодні трапляється доволі часто. Про це говорять
незаперечні факти: щороку підлітки та неповнолітні здійснюють до 200 тисяч
злочинів, половина яких - надзвичайно жорстокі. Це – страшна і жахлива
реальність.
Щодня по телебаченню транслюють декілька кримінальних фільмів, які
пропагують насильство, крадіжки, жорстокість.
Послухайте статтю «Фатальна жорстокість» і обговоримо її.
Чому сталося лихо? Чому вечірка стала фатальною?
Запитання для обговорення:
> Якби мати не пішла з дому, чи сталося б лихо?
> Як ви думаєте, чи не образливо для батьків приготувати стіл для
гостей, а самим йти кудись «пересидіти» свято?
> Чи мав право Олег без запрошення привести малознайомого хлопця?
> Чи могла Наталка просто його випровадити?
> А чи треба було йти до бару?
> Чому Наталка не поставила питання так: «Хто хоче, нехай іде до бару,
а хто мій справжній друг – залишиться зі мною»?
Учитель.
Дитина і насильство. Любов і жорстокість. Надія і відчай. Ми всі
інтуїтивно тягнемося до світла в цьому світі.
Нашу розмову я хочу закінчити віршем І. Супрун.
Мій улюблений світ - без насильства,
Без жорстокості, болю і зла,
Де народом заспівана пісня
Містить тільки хороші слова.
Мій улюблений світ – без насильства,
Де немає страждання й війни,
Де розквітла калина барвиста,
Й голосінь не почуєш сумних.
Мій улюблений світ – це не казка,
А реальне щасливе життя,
Бо звільнивши наш світ від насильства,
Можна сміло іти в майбуття.
І коли на теренах країни
Без страждань заживе кожне місто,
Скажуть люди всієї країни:
Україна - це світ без насильства.
Наша виховна година закінчилася.
На все добре вам.
До побачення.
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Інформація прес-центру обласної школи методистів-кореспондентів
Друге заняття обласної школи методистів-кореспондентів
18-19 листопада 2010 року
Школа творчої особистості
Про школу в Капітанівці начувані були ми вже давно.
Й сьогодні випала нагода відчути затишок й тепло
Цієї дружньої родини педагогів,
Яка вкладає у дітей своїх сердець добро.
Бажаємо, щоб творчість Вас не покидала,
Благополуччя і здоров’я щоб було,
А все, що бачили і чули тут ми,
Засіялось у душі наші, як відбірне зерно!
Такі рядки крутилися в голові, коли від’їжджали з Капітанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородського району, де
побували
на
занятті
обласної
школи
методистів-кореспондентів
«Організаційно-педагогічні умови формування ключових компетенцій учнів
через створення виховної системи на основі програми «Основні орієнтири
виховання».
Захоплення побаченим відчував кожен із нас, а ще нетерпілося негайно
започаткувати в своїй школі такі ж цікаві та корисні проекти. Та все по
порядку.
На порозі школи нас зустрічала директор Людмила Григорівна
Овчаренко, яка впродовж усього часу знайомства з навчальним закладом
постійно була поруч, коментувала все, що відбувалося, а ми відмічали у
кожному її слові велику й самовіддану любов до своєї школи. Цим, мабуть, усе
й пояснюється: чистота як на подвір’ї, так і в приміщенні, діти всі без винятку
вітаються, за кожною справою – результат.
Випускники цієї школи, безперечно, є справжніми патріотами, духовно
багатими особистостями, про це свідчить саме життя. Учні та вчителі посправжньому вміють шанувати традиції школи, селища, бути вдячними своїм
меценатам. Багато чого цікавого почули ми від учнів-екскурсоводів та вчителів,
які пишаються своєю школою й щодня роблять її ще кращою. Тут створено всі
умови для співпраці педагогів, учнів та батьків: сучасне технічне обладнання
кабінетів, діяльність шкільних музеїв, гуртків, клубів за інтересами, об’єднань
старшокласників. З усіх ціннісних орієнтирів виховання учнів у Капітанівській
школі, як нам здалося, домінує в першу чергу ціннісне ставлення до людей та
до самих себе. Звідси і численні перемоги в конкурсах, фестивалях, змаганнях
різного рівня, про які нам з гордістю розповідала директор. Не можна не
відзначити активну участь школи у суспільному житті селища, району. Про
кожну людину учні можуть розповідати годинами, адже в школі вже багато
років працює музей «Душі криниця», члени якого вивчають фольклор та
етнографію краю.
Свою діяльність школа щоденно звіряє з дослідницьким педагогічним
проектом з виховної роботи «Школа творчої особистості», який запроваджено у
2009 році, а в 2014 результати будуть представлені для оцінювання. Можливо,
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тому й відслідковується в усіх справах цієї чудової шкільної родини така
злагодженість, старанність та відповідальність за результати. А результат, як
зазначила Л.Г.Овчаренко, в набутті учнями найпотрібніших у наш час життєвих
компетенцій.
Висловлюємо вдячність організатору семінару, науковому керівнику
Калініченко Н.А., яка завжди була зацікавлена в тому, щоб педагоги
Кіровоградщини постійно обмінювалися передовим досвідом та володіли
найвищою педагогічною майстерністю.
P.S. Повертаючись із Капітанівки, ми заїхали до Свято-Миколаївського
Лебединського монастиря, якому вже майже 300 років, напилися води зі
святого джерела та помолилися за спасіння душ усіх українців.
Прес-центр обласної школи методистів-кореспондентів.
Ірина Бігун
Четверте заняття обласної трирічної школи методистів-кореспондентів
12-13 жовтня 2011 року відбулося четверте заняття обласної школи
методистів-кореспондентів з проблеми: «Психолого-педагогічні умови
формування ключових компетентностей вчителя та учнів». 12 жовтня на занятті
були розглянуті наступні питання:
1. Еволюція суспільно-політичних та педагогічних поглядів Василя
Сухомлинського. З лекцією виступив Іванко Андрій Борисович.
2. Психологічний аспект комунікативної компетентності педагога
розкрила Гельбак Анжела Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки і
психології КОІППО.
3. Презентаційний проект «Складові життєтворчості сучасної школи»
представила Хлань Валентина Гордіївна, директор Веселівської ЗШ І-ІІІ
ступенів Кіровоградської райдержадміністрації.
4. У приватній картинній галереї «Єлисаветград» ми познайомилися з
чудовою виставкою «Україна очима сучасних художників».
13 жовтня 2011 р. методисти-кореспонденти відвідали Підлісненську ЗШ
І-ІІІ ступенів Олександрівського району.
«Виховання екологічної культури – пріоритетний напрямок розвитку
дитини» - проблема, над якою вже багато років працює школа.
Директор школи Чабан Наталія Володимирівна – спеціаліст вищої
категорії, вчитель-методист, формальний і неформальний лідер колективу,
людина кипучої і творчої енергії та невичерпного ентузіазму.
Завітавши до школи, ми поринули у затишну сімейну атмосферу, стали
свідками систематичної, добре організованої роботи, яка характеризується
широким спектром напрямів та високою результативністю. В закладі
розроблена система екологічної шкільної освіти.
Екологічне виховання здійснюється на уроках, в позакласній, в
позашкільній роботі, в гуртках, роботі учнівського лісництва, літньому таборі
«Лісова школа». В школі працює музей лісу, галерея лісу та музей Хліба. В
музеї та галереї лісу зібрані дивовижні витвори природи. Є зразки різних видів
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деревини, гербарії рослин, досліджується життя птахів регіону. Учні з великою
цікавістю проводять дослідницькі роботи, виконують екологічні завдання,
беруть участь в екологічних конкурсах і перемагають в них.
Школа традиційно і успішно рухається шляхом реалізації різноманітних
Всеукраїнських та Міжнародних проектів, які дають можливість забезпечити
високий рівень ефективності навчально-виховного процесу та зміцнення
матеріально-технічної бази навчального закладу. Колектив школи уже
реалізував два Міжнародних проекти. Нещодавно проект школи «Світ дитини
без насилля» став переможцем спільного проекту ООН та МЗС Данії. Його
метою є надання допомоги кризовим категоріям дітей.
Учні школи брали участь у Міжнародному лісовому конкурсі в Москві,
де презентували свої науково-дослідницькі роботи, вибороли третє місце та
отримали спеціальний приз Державної Думи Російської Федерації.
На V Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв у Кіровограді учні
школи презентували досвід роботи з екологічного виховання та отримали
схвальні відгуки.
Ми мали можливість побачити фрагменти уроків та виховних заходів, на
яких панувала атмосфера розвитку учнів через невимушену творчу діяльність.
Хочемо побажати директору, педагогічному колективу та учням школи
подальших успіхів, нових здобутків і перемог.
Також 13 жовтня методисти-кореспонденти відвідали Олександрівську
ЗШ І-ІІІ ступенів №3 та поклали квіти до єдиного в Україні пам’ятника
Вчительці.
Прес-центр обласної школи методистів-кореспондентів:
Донець В.Ф. – «Вікторія-П», м. Кіровоград;
Бирзул В.Л. – Златопільська гімназія.
П’яте засідання обласної школи методистів-кореспондентів
15-16.03.2012 р.
Весна оновлює природу,
весна пробуджує серця,
весна надихає на творчість…
Саме з таким весняним та піднесеним настроєм 15.03.2012 злетілися з
усіх куточків нашої області до КОІППО у повному складі члени обласної
творчої групи методистів-кореспондентів на своє п’яте засідання. Тут нас
чекала з привітною посмішкою Надія Андріївна Калініченко. За 2,5 роки вона
зуміла об’єднати та здружити різних за віком, фахом та посадами освітян, які
були раді бачити один одного та спішили поділитися своїми досягненнями і
напрацюваннями, показати свою професійну майстерність.
Надія Андріївна ознайомила з планом заняття обласної школи
методистів-кореспондентів з проблеми «Науково-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах». Потім
вона презентувала книгу «Школи Кіровоградщини: традиції та інновації», до
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якої занесені найкращі творчі колективи. Досвідчена наставниця націлювала
нас на активну наукову діяльність.
Далі Засінець Людмила В’ячеславівна детально познайомила аудиторію з
організацією науково-педагогічного експерименту, що проходить в навчальновиховному об’єднанні «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів
№21 – суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради».
Потім свій майстер-клас «Активізація пізнавальної діяльності учнів як
основа розвитку їх інтересу до змісту шкільної хімічної освіти» на високому
професійному рівні продемонструвала вчителька хімії Новоукраїнської
ЗШ І-ІІІ ст. № 8 Жукова Оксана Володимирівна.
Матвєєва Оксана Олексіївна, вчитель початкових класів та
образотворчого мистецтва Молодіжненської ЗШ І-ІІІ ст. Долинського району,
продемонструвала чудові роботи своїх учнів, які вони виконують з
використанням оригінальних технік.
Демонстрували вчителі не лише власні наукові доробки, а й різні складові
життєтворчості сучасного педагога. Про свої краєзнавчі захоплення розповіла
вчитель початкових класів Злинської школи №1 І-ІІІ ст. Маловисківського
району Голованова Ольга Володимирівна. Вона презентувала роботу музею
історії свого села. Дудник Неля Вікторівна, вчителька історії Володимирівської
ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району, продемонструвала своє вподобання – ікони,
які вона вишиває у вільний від роботи час.
Перший день плідної роботи методисти-кореспонденти завершили у
археологічному музеї імені Нінель Бокій, що у КДПУ імені Володимира
Вінниченка.
Другого дня (16.03.2012 р.), члени творчої групи поспішали до школи
№22, яка розташована у селищі Гірничому. У коридорі нас радо зустрічав
сивочолий, статний, з військовою виправкою, командним голосом та добрими
очима чоловік, директор школи – Набока Борис Стефанович. Нас запросили до
затишної зали, де ми з задоволенням подивилися і послухали чудовий виступ –
привітання членів дитячих студій: риторики і художнього слова та музичної.
Далі наша робота проходила у музейній залі, яка відразу ж вразила своїм
сучасним дизайном. У музеї налічується більше 100 експонатів, на стінах –
дипломи та нагороди. А геральдика школи стала предметом заздрощів усіх
директорів, які знають, як важко її виготовити. Діти презентували роботу
шкільного парламенту, який у цьому році відзначає своє 30-річчя. Члени
парламенту ознайомили нас з різноплановою роботою, гербом, прапором та
девізом школи, словами якого стали: «Навчатись. Благодіяти. Стверджуватись».
Школа № 22 – одна з найстаріших в Кіровограді (діє з 1925 року).
Авторитет її підтверджено багаторічною практикою якісної організації
навчально-виховного процесу. Головними завданнями школи є формування
свідомої, активної, успішної та корисної для суспільства особистості. Тут
створені оптимальні умови для здобуття конкурентоспроможної освіти. За
останні роки школа досліджувала та апробовувала інноваційні технології,
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запроваджувала комп’ютерно-орієнтовані методики навчання, розробляла нові
підходи до модернізації методичної роботи.
Ми уважно і з великою зацікавленістю гортали сторінки підбірок
шкільної газети, яка виходить ще з 1996 року, одна з перших в області. Газета
«ALMA MATER» 4 рази перемагала у національному конкурсі шкільних газет,
а в 2011 р. отримала Диплом Президії Верховної Ради України. Вона висвітлює
багате і різноманітне, насичене і цікаве шкільне життя. В її створенні беруть
участь радники, клуб журналістики, до складу якого входять представники з
усіх класів.
Зацікавили нас і відзнаки шкільної громади: нагрудний знак «Ветеран
школи», нагрудний знак «25 років учнівському парламенту», диплом
«Меценати школи». Зараз проектується нагрудний знак «Наші учні – наша
гордість». Запорукою надбань є потужний вчительський склад школи, творчі
можливості учнів та досвідчений майстер своєї справи директор Б.С. Набока,
який вже 30 років очолює колектив. Його кредо: створити школу великої
відповідальності.
Наприклад, наприкінці кожного року директор звітує перед
старшокласниками про свою власну роботу. Діти шляхом таємного голосування
виставляють їй оцінку. Директор отримує у середньому 11, 5 бали. Цей звіт
розміщується на сайті школи і з ним можуть ознайомитися усі бажаючі. Так
своїм власним прикладом директор виховує у вчителів та учнів почуття
відповідальності. Борис Стефановичє є вчителем, вчителем вчителів,
методистом, науковцем, а вже потім господарником і завгоспом, а не навпаки,
як це часто буває сьогодні. На перше місце він ставить мораль, на друге –
порядність, а на третє – знання. Своїми напрацюваннями охоче ділиться з
іншими. Нещодавно видав посібник для вчителів «Азбука управлінської
діяльності», де зробив узагальнення свого досвіду і дав рекомендації, яким
повинен бути сучасний директор. Головне з них: управління повинно бути не
демократичним, не авторитарним, а авторитетним. За кожним словом
директора відчувалася наполеглива щоденна праця всієї шкільної родини.
Далекоглядний директор зумів підібрати і виховати найкращих педагогів,
дійсно майстрів своєї справи, серед яких багато випускників рідної школи.
Цікавими і насиченими були виступи вчителів, які презентували свою
науково-методичну роботу. Підсумувала і завершила зустріч заступник з
науково-методичної роботи, наша колега Ірина Олександрівна Бігун. Вона
акцентувала увагу на тому, що школа №22 має своє обличчя та свою власну
стратегію розвитку дитини. Будь – яку справу колектив намагається робити
творчо, вдумливо, старанно, аби вона залишила в душі учнів помітний слід,
оскільки центральною фігурою у школі є дитина!
Із приємним почуттям задоволення поверталися ми додому. До всіх
куточків Кіровоградщини кожен з нас повіз цікаву інформацію про школу №22,
школу великої відповідальності, злагодженості та старанності усіх учасників
навчально-виховного процесу та їх високі здобутки.
*Повну версію фотозвіту про п’яте засідання методистів кореспондентів
можна переглянути за посиланням:
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https://picasaweb.google.com/111306011705002595410/162012
Прес-центр обласної школи методистів-кореспондентів
О.В. Голованова та Ю.О.Калашник
Шосте (заключне) заняття обласної школи методистів-кореспондентів
10-11 жовтня 2012 року.
Алі Апшероні якось сказав: «Педагоги не можуть успішно когось учити,
якщо в цей же час ретельно не вчаться самі». Можливість удосконалювати
свою професійну майстерність ми отримали завдяки роботі обласної школи
методистів-кореспондентів під керівництвом Н.А.Калініченко. Група
складалася з освітян: директорів, заступників директорів загальноосвітніх
закладів, учителів, які викладають різні навчальні предмети. Що спільного між
нами? Об’єднала нас робота з дитячим колективом. І неважливо, яку роль ми
виконуємо. Директора чи звичайного вчителя… Найголовніше – це співпраця з
учнями!
Протягом трьох років спілкування члени обласної школи методистівкореспондентів обмінювалися своїми надбаннями. Директори познайомили нас
із формами і технологіями управління школами, якими керують, напрямками
роботи та традиціями. Учителі-предметники поділилися педагогічним досвідом
роботи. Були проведені різноманітні майстер-класи, де спеціалісти розкривали
форми роботи з дітьми. Ряд членів школи познайомили нас із власними
захопленнями. Виявляється, одні люблять вишивати ікони, інші цікавляться
історією свого села, захоплюються піснею, пишуть чудові вірші, а в когось є
можливість досліджувати, подорожувати і знайомитися із системою навчання
Польщі, Ізраїлю та інших держав.
Надія Андріївна не забула і про духовну складову нашої культури. Під
час кожної зустрічі творча група відвідувала музеї та виставки. Так, 10 жовтня
2012 року ми побували в Кіровоградському обласному художньому музеї, де
споглядали не лише картини відомих художників, а й стародавні ікони.
Усім відомий вислів «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути».
Можна довго говорити про школу, її звичаї, традиції, форми роботи, але варто
побувати там бодай один раз і пам’ять про неї залишиться надовго. Діяльність
школи була так спланована, що ми мали можливість відвідати кращі навчальні
заклади Кіровоградщини.
Запам’яталася поїздка до Богданівської ЗШ № 1 ім. І.Г. Ткаченка
Знам’янської районної ради. Ми були приємно вражені високим
професіоналізмом педагогічного колективу і мудрим керівництвом директора
школи Бойчука Сергія Якимовича.
Це школа, яка працює для учнів і заради учнів!
Вона продовжує ідеї і традиції, започатковані відомим педагогомноватором Іваном Гуровичем Ткаченком, Героєм Соціалістичної Праці,
Заслуженим учителем України, кандидатом педагогічних наук.
Час пролетів дуже швидко. Здавалося, ми щойно приїхали, а вже треба
повертатися. Сергій Якимович презентував нам школу, заступники директора
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Буштрук Н.Б. та Шестакова С.М. познайомили із системою навчальної та
виховної роботи. Відвідали ми й музей, присвячений життю і творчості
І.Г.Ткаченка. Свою професійну майстерність під час майстер-класу
продемонстрували учитель інформатики Тарасюк Н.В. та вчитель української
мови Ковальова О.В. Незабутні враження залишилися після відвідування уроку
захисту Вітчизни, проведеного учителем Стукалом В.І.
А на завершення вчитель образотворчого мистецтва Єрмолаєва С.А.
навчила нас робити ляльки-мотанки. Не залишились осторонь і учні.
Екологічна агітбригада розкрила сучасні проблеми екології і закликала берегти
Чорний ліс. А дівчата разом з вчителем інформатики продемонстрували чудові
вокальні дані.
Ми щиро вдячні «богданівцям» за теплу зустріч та презентований досвід
роботи. Бажаємо їм творчого натхнення, професійного зростання й успіхів у
подальшій роботі.
Підбиваючи підсумки роботи обласної школи методистів-кореспондентів,
виникло питання: а що ми отримали від співпраці? Ось кілька думок з цього
приводу.
«Недаремно кажуть, що найбільшою цінністю будь-якої справи є люди.
Тож і найбільшим надбанням своєї участі у школі методистів-кореспондентів
вважаю знайомство з людьми. Людьми непересічними, ініціативними, багато в
чому навіть дивними. Але саме такими диваками живе світ. Від них пробую
перехопити живу іскру, без якої професія учителя перетворюється з мистецтва
на ремесло» (Коломоєць С.Д.).
«К.Стафф: «Кожен із нас Одіссей на шляху до своєї Ітаки». У творчій
школі методистів-кореспондентів бачу коло однодумців, творчий запал, досвід
колег, їх майстерність» (Онищенко С.А.).
«Найбільшою цінністю для мене в роботі творчої групи є обмін досвідом,
знайомство з новими методами, формами та прийомами роботи в навчальновиховному процесі, відвідування різних навчальних закладів» (Матвєєва О.О.).
Ми щиро вдячні Калініченко Надії Андріївні за те, що зібрала нас,
організувала роботу, сприяла професійному зростанню. Роботу обласної школи
завершено, ми роз’їхалися у свої навчальні заклади, отримавши позитивні
емоції, збагатилися досвідом та бажанням застосовувати отримані знання в
своїй роботі.
Прес-центр обласної школи методистів-кореспондентів.
Оксана Жукова, Наталія Журило, Микола Різанов.

195

Майстер-клас
методистів-кореспондентів
Творчі проекти

Підписано до друку ……………..р.
Формат ……………. Папір …………………. Гарнітура ……………..
Тираж …………. прим. Зам. № ……………

196

