
ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД 
Схвалено МОН України №14/18.1#305.2 від 18.04.2006

Видається щомісячно. № 1 (205) 2012

Журнал засновано у 2000 році.
Реєстраційне свідоцтво КВ № 4413 від 21.07.2000

Засновник 
«Видавництво «Плеяди».
Засновник Ілля Парашин

Директор Костянтин Парашин

Головний редактор Олег Іванов
Заст. головного редактора Марина Ворон
Редактор Андрій Сипко
Редактор Ірина Сіданіч
Редактор#коректор Олена Демура
Літературний редактор Тетяна Попова
Більд#редактор Кирило Варуша
Технічний редактор, верстка Дмитро Рудь
Дизайнер Катерина Ненужна
Дизайн обкладинки Едуард Черкасов
Відділ реклами Олена Марголіна
Фотограф Євген Чернов
Відповідальний секретар Наталія Тєплова

Адреса для листування:
02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі 6, офіс 219 

Телефон редакції (044) 332#72#07
e#mail: urok@osvita.ua
сайт: www.osvita.ua 

Відповідальність за зміст реклами 
несе рекламодавець.

Редакція може не поділяти погляди авторів,
виражені ними у статтях.

Видавництво виходить із того, 
що автори публікацій 

додержуються чинного законодавства, 
несуть відповідальність за достовірність
фактів, дат, прізвищ, цитування тощо.

Рукописи не рецензуються 
та не повертаються

Наклад 8345 екз.

Рекомендована роздрібна ціна 30 грн.

© ТОВ «Видавництво «Плеяди»

ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ:
Відділення «Укрпошти» 

Передплатний індекс 21853
Ціна — 29 грн

Передплатне агентство «САММІТ»
(044) 521-40-50 
(044) 521-23-70

www.sammit.kiev.ua

Передплатне агентство «ІДЕЯ»
(044) 417-87-67
(062) 381-09-32

www.idea.com.ua

Партнери
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»

Державна науково-педагогічна бібліотека
ім. В. О. Сухомлинського

www.osvita.ua

З Новим 2012 роком

вітаємо читачів і всіх 

освітян України!

Хай усім щастить, 

а добробут і злагода панують 

не тільки за святковим 

новорічним столом,

а й цілий рік.



З М І С Т
ПОДІЯ (c. 3)

МІНІСТЕРСТВО
Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році. 
Щодо оприлюднення правил прийому 
до вищих навчальних закладів України в 2012 році. 
Положення про регламентну комісію 
регіонального центру оцінювання якості освіти  (c. 6)
Про впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах 
пілотного проекту Національного проекту «Відкритий світ». 
Про затвердження Положення про колегію Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України  (c. 7) 

АКЦЕНТ
Реформа освіти починається з управління (с. 8)

ШКОЛА
Самохіна А., Самохін М. Що таке бренд школи (с. 10)

ТРИБУНА
Псьол Е. Педагогічне есе (с. 14)

МІКРОФОН
Чи вдалося школам досягти 100 % ком’ютерної грамотності вчителів? (с. 15)

ПЕРЕРВА
Снігуронька (с. 16)

ТЕОРІЯ
Красільнікова В. Понятійний апарат комп’ютерного навчання (с. 18)

ТЕХНОЛОГІЯ
Водяницька І. Випереджальна освіта школи сталого розвитку (с. 22)

ВИХОВАННЯ
Сучасні тенденції виховання (с. 29)

ПСИХОЛОГІЯ
Сердюк В. Уміти захистити себе (с. 33)

ПРАКТИКА
Сидоренко Л. Пізнавальна активність і творча самостійність (с. 35)
Гончаренко О. У майстерні письменника (с. 38)
Харитонова Н. В. Сухомлинський в історії української педагогіки (с. 43)
Калініна Ю., Слав’янська А. Українська література з математикою (с. 47)
Дегтяренко А. Художні твори на уроках географії (с. 49)
Пальона С., Демченко В. Музика охоплює весь світ (с. 52)
Щербина І. Діалог у шкільній програмі (с. 54)

МАЙСТЕРНЯ
Андрущенко О. Англомовне професійне спілкування з використанням ІТ (с. 56)
Черних К. Тайм-менеджмент педагога (с. 61)

МОНІТОРИНГ
Як організувати моніторинг (с. 63)

ПОЗАШКІЛЛЯ
Бєлих В. Быть человеком на земле (с. 65)
Густ В. Сім кольорів щастя (с. 70)
Єремеєва Н. Открываем новые земли (с. 73)
Черняк О. Математика й поезія — два крила натхнення (с. 75)

РОДИНА
Сушко О. Виховання в сім’ї (с. 78)

ВЕЛИКА ПЕРЕРВА
Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш (с. 80)

ОСОБИСТІСТЬ
Павлюк І. Мрії збуваються! (с. 82)

ЗДОРОВ’Я
Учителю, подбай про себе! (с. 83)

ФОРУМ
Роботи учасників форуму. Cічень— 2011 (с. 85)

ДОЗВІЛЛЯ 
Гороскоп на 2012 рік (с. 100)

У номері використана інформація з:
iro.yar.ru, menobr.ru, pedsovet.org, window.edu.ru, openclass.ru

25 000
педагогічних метеріалів

від Видавництва «Плеяди»



2 МЛРД ГРН НА ЗАР ПЛА ТИ 
БЮД ЖЕТ НИ КАМ

Ка бі нет Мі ніс т рів ухва лив рі шен ня
про на прав лен ня близь ко двох мі -
лья р дів гри вень на ви пла ту зар плат

бюд жет ни кам і со ці аль ну до по мо гу в ре гі о -
ни, де міс це ві бюд же ти не впо ра ли ся з фі -
нан су ван ням со ці аль них ви плат і зар плат.
Про це за явив прем’єр-мі ністр Укра ї ни
М. Аза ров.

Як по ві дом ля лось ра ні ше, у зв’яз ку з не -
ста чею кош тів учи те лів за галь но ос віт ніх за -
кла дів у де яких ре гі о нах кра ї ни від прав ля -
ють у не оп ла чу ва ні від пус т ки. Пі сля від по -
від них пуб лі ка цій у ЗМІ на род ний де пу тат
Л. Гри го ро вич звер ну лась до Ген п ро ку ро ра
з ви мо гою пе ре вір ки дій чи нов ни ків низ ки
ре гі о нів із при му шу ван ня вчи те лів іти
в безоп лат ні від пус т ки. Во на на го ло шу ва ла,
що фак ти та ких пра во по ру шень за фік со ва ні
в Тер но піль сь кій, До нець кій і Пол тавсь кій
об лас тях.

У свою чер гу прем’єр-мі ністр М. Аза ров
за пев нив, що проб ле ми не ви пла ти за ро біт -
них плат учи те лям в об лас тях не має: «Та ких
проб лем не має, і там, де во ни мо жуть бу ти,
це ре зуль тат то го, що міс це ві ке рів ни ки не -
до пра цьо ву ють. Ці проб ле ми ви рі шу ють ся.
Де ке рів ник вчас но по мі тив, що йо му з яки -
хось при чин не ви ста чає фон ду за ро біт ної
пла ти, він ста вить до ві до ма об лас не ке рів -
ниц т во, а об лас не ке рів ниц т во ста вить
до ві до ма Каб мін і прий ма єть ся рі шен ня».

ЛІК ВІ ДО ВА НО КОМП’ЮТЕР НУ 
НЕ ГРА МОТ НІСТЬ УЧИ ТЕ ЛІВ
Під час зу стрі чі з чи нов ни ка ми
Євро пейсь кої ко мі сії з пи тань осві -
ти та куль ту ри, ме тою якої бу ло об -

го во рен ня про ек ту «ETwinning» у рам ках
про гра ми Схід но го пар т нер ст ва, за ступ ник
мі ніс т ра осві ти Б. Жеб ровсь кий за явив,
що 2011 рік став ро ком лік ві да ції комп’ютер -
ної не гра мот нос ті вчи те лів.

За сло ва ми по лі тич но го офі це ра Ге не -
раль но го ди рек то ра ту Євро пейсь кої ко мі сії
з пи тань осві ти та куль ту ри Хе лен Скі кос,
сут тю про ек ту «ETwinning» є ство рен ня
спіль них кла сів в Укра ї ні та ін ших кра ї нах,
в яких уч ні й учи те лі спіл ку ва ти муть ся та на -
вча ти муть ся од нією мо вою. Во на під крес ли -
ла, що важ ли ву роль у ви бо рі шкіл для про -
ек ту «ETwinning» ві ді гра ва ти муть тех ніч не
осна щен ня й умін ня вчи те лів ко рис ту ва тись
комп’юте ром.

У свою чер гу Б. Жеб ровсь кий за явив,
що уряд Укра ї ни за твер див про гра му
«100 від сот ків», яка має на ме ті на вчан ня
вчи те лів комп’ютер них тех но ло гій і під -
ключен ня шкіл до Інтер не ту: «На по ча ток
2011 ро ку ли ше 40 % учи те лів умі ли ко рис -
ту ва тись комп’юте ром. За по пе ред ньою
інфор ма цією, на кі нець 2011 ро ку 100 %
вчи те лів ово ло ді ли комп’ютер ни ми тех но -
ло гі я ми. Цей рік став ро ком лік ві да ції
комп’ютер ної не гра мот нос ті вчи те лів.
Тому ми го то ві до про ек ту».

У від по від нос ті із пла на ми мі ніс тер ст ва,
кож ний учи тель, не за леж но від рів ня своєї
ква лі фі ка ції, до кін ця 2011 ро ку по ви нен
орі єн ту ва тись в ін фор ма цій но му прос то рі,
умі ти от ри му ва ти ін фор ма цію й опе ру ва ти
нею від по від но до влас них по треб і ви мог
су час но го ви со ко тех но ло гіч но го сус піль -
ства.

За зна чи мо, що на по ча ток 2009/10 на -
вчаль но го ро ку на 32 уч ні ук ра їнсь ких шкіл
при па дав один пер со наль ний комп’ютер
(ана ло гіч ний по каз ник в Євро пі — від
3 до 5); 40 % комп’ютер ної тех ні ки шкіл по -
тре бу ва ло онов лен ня, що ста но ви ло по над
5 ти сяч на вчаль них комп’ютер них ком п лек -
сів; спо сте рі гав ся не за до віль ний стан під -
клю чен ня шкіл до Інтер не ту, біль шість яких
ви ко рис то ву ва ли тех но ло гію ко му то ва но го
з’єд нан ня, що уне мож лив лю ва ло ефек тив -
ність ви ко ри стан ня ін фор ма цій них ре сур -
сів, то що.

ЗНО-2012 РОЗ ПОЧ НЕТЬ СЯ 15 ТРАВ НЯ
Зов ніш нє не за леж не оці ню ван ня
на вчаль них до сяг нень уч нів
у 2012 ро ці роз поч неть ся 15 трав ня

та три ва ти ме до 7 чер в ня. До дат ко ва се сія
ЗНО бу де про ве де на з 18 до 23 чер в ня. У Мі -
ніс тер ст ві осві ти під пи са но на каз, яким за -
твер д же но ка лен дар ний план під го тов ки
та про ве ден ня ЗНО на вчаль них до сяг нень
осіб, які ви яви ли ба жан ня по сту па ти у ви щі
на вчаль ні за кла ди Укра ї ни у 2012 ро ці.

У від по від нос ті із гра фі ком про ве ден ня
ЗНО-2012, пер шим пред ме том тес ту ван ня
ста не хі мія, тес ту ван ня з цьо го на вчаль но го
пред ме та від бу деть ся 15 трав ня.

17 та 19 трав ня бу де про ве де но тес -
туван ня з ро сійсь кої мо ви та гео гра фії
відповід но.

21 та 22 трав ня бу де про ве де но ЗНО
з ма те ма ти ки, що від бу деть ся у дві се сії.

24 трав ня абі ту рі єн ти ма ти муть мож ли -
вість склас ти тест із все світ ньої іс то рії,
а 26 трав ня від бу деть ся не за леж не оці ню -
ван ня з чо ти рьох іно зем них мов: ан г лійсь -
кої, ні мець кої, фран цузь кої та іс пансь кої.

Обов’яз ко ве тес ту ван ня з ук ра їнсь кої
мо ви та лі те ра ту ри, ура хо ву ю чи кіль кість
ви пус к ни ків цьо го на вчаль но го ро ку, бу де
про ве де но про тя гом двох днів — 28–29
трав ня.

Та кож у дві се сії бу де про ве де но ЗНО
з іс то рії Укра ї ни, а тес ту ван ня абі ту рі єн тів
із цьо го пред ме та від бу деть ся 31 трав ня
та 1 чер в ня.

За вер шу ва ти муть основ ну се сію ЗНО-
2012 фі зи ка та біо ло гія — тес ту ван ня абі ту рі -
єн тів із цих на вчаль них пред ме тів бу де про -
ве де но 5 та 7 чер в ня від по від но.

До дат ко ву се сію ЗНО, в який візь муть
участь ті абі ту рі єн ти, які з об’єк тив них при -
чин не ма ти муть мож ли вос ті бра ти участь
в основ ній се сії тес ту ван ня, бу де про ве -
дено в пе рі од з 18 до 23 чер в ня по точ но го
ро ку.
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Укра їнсь кий центр оці ню ван ня якос ті
осві ти по ви нен ого ло си ти ре зуль та ти учас -
ни ків ЗНО до 1 лип ня 2012 ро ку.

Особ ли віс тю ор га ні за ції ЗНО-2012 є те,
що йо го про ве ден ня збі га ти меть ся із за -
вер шен ням на вчаль но го ро ку у шко лах.
Ура хо ву ю чи це, очі ку єть ся, що тес ту ван ня
бу де роз по чи на тись у дру гій по ло ви ні
дня.

На га да є мо: прий маль ні ко мі сії 
ви щих на вчаль них за кла дів роз поч нуть
прий ом до ку мен тів абі ту рі єн тів 2 лип ня
2012 року.

ОСОБ ЛИ ВОС ТІ РЕ ЄС Т РА ЦІЇ 
АБІ ТУ РІ ЄН ТІВ НА ЗНО-2012
Укра їнсь кий центр оці ню ван ня
якос ті осві ти оприлюднив ал го ритм
ре єс т ра ції май бут ніх абі ту рі єн тів

для учас ті в зов ніш ньо му не за леж но му оці -
ню ван ні у 2012 ро ці. Не об хід ною умо вою є
фор му ван ня пев но го ком п лек ту до ку мен -
тів, які абі ту рі єнт по ви нен на пра ви ти
по пош ті на ад ре су від по від но го ре гі о наль -
но го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти.

Для ре єс т ра ції на ЗНО-2012 абі ту рі єн -
там не об хід но за пов ни ти за яву-ре єс т ра цій -
ну кар т ку, яку мож на бу де сфор му ва ти
на сай ті Укра їнсь ко го цен т ру оці ню ван ня
якос ті осві ти або в пун к ті ре єс т ра ції. Та кож
за галь ні ви мо ги до ре єс т ра ції осіб для про -
ход жен ня ЗНО міс тять пе ре лік ін ших до ку -
мен тів, які абі ту рі єн ти по вин ні по да ти під
час ре єс т ра ції.

Під твер д жен ням ре єс т ра ції абі ту рі єн та
для учас ті в зов ніш ньо му не за леж но му оці -
ню ван ні 2012 ро ку є на ді сла ний на йо го
пош то ву ад ре су «Сер ти фі кат зов ніш ньо го
не за леж но го оці ню ван ня», що ви да єть ся
кож но му учас ни ку ЗНО пі сля про ход жен ня
про це ду ри ре єс т ра ції.

Ре єс т ра ція осіб для учас ті в зов ніш ньо -
му не за леж но му оці ню ван ні у 2012 ро ці
роз по ча лось 1 січ ня та три ва ти ме
до 20 люто го.

ЦО ГО РО КУ ЗНО БУДЕ 
З 4-Х ПРЕД МЕ ТІВ

Мі ніс тер ст во осві ти ско ро ти ло
кількість пред ме тів, з яких учас ник
зов ніш ньо го не за леж но го оці ню -

ван ня ма ти ме пра во склас ти тес ти у 2012 ро -
ці. Основ ною но ва цією цьо го річ но го ЗНО
в порів нян ні з по пе ред ні ми ро ка ми є ско -
рочен ня кіль кос ті пред ме тів тес ту ван ня,
що змо жуть склас ти абі ту рі єн ти. Отже, від -
по від но до до ку мен та, абі ту рі єнт, за ре єс т -
ро ва ний для про ход жен ня зов ніш ньо го
оці ню ван ня, має пра во на скла дан ня тес тів
не біль ше як із чо ти рьох пред ме тів.

Обов’яз ко вим пред ме том ЗНО для всіх
вступ ни ків 2012 ро ку за ли ша ють ся ук ра -
їнсь ка мо ва та лі те ра ту ра, ін ші три бу дуть
за про по но ва ні абі ту рі єн ту на ви бір.

Пе ре лік пред ме тів для ЗНО абі ту рі єнт
по ви нен ви зна чи ти са мо стій но під час ре єс -
т ра ції на зов ніш нє не за леж не оці ню ван ня.
На га да є мо: у по пе ред ні ро ки абі ту рі єн ти
ма ли мож ли вість скла да ти тес ти із 5-ти
навчаль них пред ме тів.

Для всту пу у ви щий на вчаль ний за клад
у 2012 ро ці абі ту рі єн ту не об хід но бу де на дати
ре зуль та ти зов ніш ньо го оці ню ван ня із трьох
пред ме тів. Вступ ни ки ма ти муть пра во по да -
ва ти сер ти фі кат ЗНО, ви да ний у 2012 ро ці,
або сер ти фі ка ти за 2008–2011 ро ки.

МІ НІС ТЕР СТ ВУ ОСВІ ТИ ПІД ПО РЯД КО -
ВУЮТЬ СЯ ДЕР ЖАВ НІ ВНЗ КРА Ї НИ

Роз по ряд жен ням Ка бі не ту Мі ніс т рів
Укра ї ни у сфе ру управ лін ня
Міністер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді

та спор ту Укра ї ни пе ре да но ви щі на вчаль ні
за кла ди І–IV рів ня акре ди та ції, що бу ли
підпо ряд ко ва ні ін шим мі ніс тер ст вам
і відом ствам. Рі шен ня прий ня то
за пропозицією мі ніс тер ст ва осві ти.

Від по від но до пе ре лі ків на вчаль них
закла дів, що пе ре да ні у сфе ру управ лін ня
Мі нос ві ти, освіт ньо му ві дом ст ву пе ре да но
51 ви щий на вчаль ний за клад І–ІІ рів ня

акре ди та ції й 47 уні вер си те тів та ака де мій,
що до цьо го ча су бу ли під по ряд ко ва ні ін -
шим мі ніс тер ст вам і ві дом ст вам. Зок ре ма
у сфе ру управ лін ня Мі ніс тер ст ва осві ти пе -
ре да но 19 аг рар них уні вер си те тів, 15 ме дич -
них уні вер си те тів та ака де мій, 4 фі нан со вих
і 3 транс пор т них ВНЗ IІІ–IV рів ня акре ди та -
ції, 2 на вчаль них за кла ди зв’яз ку та ін ші,
що бу ли під по ряд ко ва ні Мін аг ро по лі ти ки,
МОЗ, Мі нін ф рас т рук ту ри, Мін соц по лі ти ки,
Мін фі ну, Мі не нер го ву гіл ля, Держ лі са гент ст -
ву, Дер ж ри ба гент ст ву, Дер ж с та ту та Адмі -
ніс т ра ції Дер ж с пецзв’яз ку.

Пе ре да ча за зна че них ВНЗ у сфе ру
управ лін ня Мі нос ві ти по вин на від бу тись
до 1 січ ня 2012 ро ку.

У СТО ЛИ ЦІ БІЛЬ ШЕ ПО ЛО ВИ НИ ШКІЛ — 
СПЕ ЦІ А ЛІ ЗО ВА НІ

У Дер жав ній ін с пек ції на вчаль них
за кла дів звер нуть ува гу на ді яль -
ність сто лич них спе ці а лі зо ва них

шкіл, лі це їв, гім на зій і ко ле гі у мів на їх
відпо від ність за яв ле но му ста ту су. Про

Відкритий урок #01’ 20124

ПОДІЯ



це під час про ве ден ня на ра ди ке рів ни ків
ки ївсь ких шкіл за явив го ло ва Дер жав ної
інс пек ції на вчаль них за кла дів Укра ї ни
М. Гон ча рен ко.

Однією з тем за сі дан ня бу ло об го во рен -
ня проб лем, пов’яза них з ді яль ніс тю «за кла -
дів но во го ти пу» — спе ці а лі зо ва них шкіл,
ліце їв, гім на зій, ко ле гі у мів, кіль кість яких
у Ки є ві ста но вить близь ко 54 % від за галь -
ної кіль кос ті шкіл міс та. «За без пе чен ня від -
по від нос ті за яв ле но му ста ту су, до три ман ня
ви мог чин но го за ко но дав ст ва до струк ту ри,
від бо ру та прий о му ді тей на на вчан ня,
дотри ман ня дер жав но го стан дар ту — те,
на що пер шо чер го во слід звер ну ти ува -
гу», — за зна чив Гон ча рен ко. «Дер жав на
інспек ція на вчаль них за кла дів при ді ля ти ме
особ ли ву ува гу до три ман ню на вчаль ни ми
за кла да ми не об хід них освіт ніх норм.
Завдан ням ін с пек ції є не ли ше ви яви ти
пору шен ня, а й за по біг ти їхньо му ви ник -
нен ню», — на го ло сив він.

В од но му з не що дав ніх ін терв’ю М. Гон -
ча рен ко вже звер тав ува гу на проб ле му
якос ті на вчан ня у спе ці а лі зо ва них за галь но -
ос віт ніх на вчаль них за кла дах: «Про цес ма -
со во го пе рей ме ну ван ня за галь но ос віт ніх
на вчаль них за кла дів роз по чав ся не сьо год -
ні. Сьо год ні ми вже «по жи на є мо» йо го вро -
жай, ад же в ба га тьох ви пад ках ма є мо си ту -
а цію, ко ли гім на зія чи лі цей ні чим не від різ -
ня ють ся від зви чай ної шко ли. А так
не по вин но бу ти».

Він за зна чив, що шко лі не об хід но ви ко -
на ти пев ні умо ви, аби на зи ва тись гім на зією
чи лі це єм.

На га да є мо: по ло жен ня про Дер жав ну
ін с пек цію на вчаль них за кла дів Укра ї ни за -
твер д же но Ука зом Пре зи ден та у квіт ні
2011 ро ку. Основ ним за вдан ням ін с пек ції є
ре алі за ція дер жав ної по лі ти ки у сфе рі осві -
ти шля хом здій с нен ня дер жав но го на гля ду
за ді яль ніс тю на вчаль них за кла дів не за леж -
но від їх під по ряд ку ван ня й форм влас нос ті.

ДЕР ЖА ВА ВИ ВЧА ТИ МЕ 
ОБ’ЄК ТИВ НИЙ СТАН ЯКОС ТІ ОСВІ ТИ

Ка бі не том Мі ніс т рів Укра ї ни за -
твер д же но по ря док про ве ден ня
мо ні то рин гу якос ті осві ти, що ви -

зна чає ме ха нізм ор га ні за ції та про ве ден ня
ви вчен ня якос ті до шкіль ної, по за шкіль ної,
по чат ко вої, ба зо вої та пов ної за галь ної
серед ньої, про фе сій но-тех ніч ної, ба зо вої
та пов ної ви щої осві ти.

Від по від но до тек с ту до ку мен та, основ -
ни ми за вдан ня ми мо ні то рин гу є от ри ман ня
об’єк тив ної ін фор ма ції про якість і стан
систе ми осві ти, про гно зу ван ня її роз вит ку,
а та кож за без пе чен ня ор га нів дер жав ної
вла ди від по від ною ста тис тич ною й ана лі -
тич ною ін фор ма цією.

Цією по ста но вою Ка бі не ту Мі ніс т рів
Укра ї ни № 1283 від 14 груд ня 2011 ро ку
«Про за твер д жен ня По ряд ку про ве ден ня
мо ні то рин гу якос ті осві ти» пе ред ба че но та кі

ета пи ви вчен ня якос ті осві ти. На пер шо му
ета пі ви зна ча ють ся ме та, за вдан ня, стро ки,
про це ду ра, ме то ди про ве ден ня мо ні то рин -
гу та кри те рії оці ню ван ня.

На дру го му ета пі го ту ють ся ін струк тив но-
ме то дич ні ма те рі а ли про про ве ден ня мо ні то -
рин гу.

На тре тьо му ета пі про во дить ся мо ні торинг.
На чет вер то му ета пі про во дить ся ана ліз

ре зуль та тів мо ні то рин гу, го ту єть ся ста тис тич -
на та ана лі тич на ін фор ма ція про якість осві ти.

На п’ято му ета пі опри люд ню єть ся за -
значе на ін фор ма ція.

Ви зна че но й об’єк ти ви вчен ня: ін фор ма -
ція про учас ни ків освіт ньо го про це су, зок ре -
ма про стан їх здо ров’я, со ці аль ний за хист,
умо ви жит тя та на вчан ня, го тов ність до про -
вад жен ня пев но го ви ду ді яль нос ті, рі вень
за до во лен ня по тре би в освіт ніх по слу гах;
про це си, що від бу ва ють ся в сис те мі осві ти,
та ха рак те рис ти ки її ста ну; ре зуль та ти на -
вчаль ної ді яль нос ті; на вчаль но-ме то дич не,
ма те рі аль но-тех ніч не, нор ма тив но-пра во ве,
кад ро ве за без пе чен ня освіт ньо го про це су.

Фун к ції ви зна чен ня на пря мів про ве ден -
ня мо ні то рин гу, за твер д жен ня пла ну за хо -
дів з йо го про ве ден ня та здій с нен ня кон т ро -
лю ви ко нан ня пок ла де но на Мі ніс тер ст во
осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту.

Мо ні то ринг по ви нен про во ди тись
на ло каль но му, ре гі о наль но му та за галь но -
дер жав но му рів ні шля хом опи ту ван ня різ -
них груп рес пон ден тів, тес ту ван ня, збо ру
ста тис тич них да них про стан сис те ми осві ти
та ви вчен ня до ку мен тів на вчаль них за кла -
дів, ор га нів управ лін ня осві тою.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙ ТИНГУ 
УК РА ЇНСЬ КИХ ШКІЛ

По чи на ю чи із 2014 ро ку, ре зуль та ти
рей тин го во го оці ню ван ня ді яль -
ності за галь но ос віт ніх на вчаль них

за кла дів бу дуть що річ но ви світ лю ва тись
на сай ті освіт ньо го ві дом ст ва. Про це йдеть -
ся в на ка зі МОНмо лодь с порт № 1343 від 

22.11.11 ро ку «Про за твер д жен ня Кри те рі їв
сис те ми рей тин го во го оці ню ван ня ді яль нос ті
за галь но ос віт ніх на вчаль них закладів».

Мі ніс тер ст во осві ти про дов жує ро бо ту
з упро вад жен ня сис те ми рей тин го во го
оціню ван ня ук ра їнсь ких шкіл, що має
на ме ті сти му лю ван ня під ви щен ня якос ті
осві ти та здій с нен ня мо ні то рин гу ді яль нос ті
за галь но ос віт ніх на вчаль них закладів.

Від по від но до за твер д же них кри те рі їв,
рей тин го ве оці ню ван ня ді яль нос ті ук ра їн -
ських шкіл бу де здій с ню ва ти ся за по каз ни -
ка ми ма те рі аль но-тех ніч но го, фі нан со во го
та ін фор ма цій но го за без пе чен ня на вчаль -
но-ви хов но го про це су на вчаль них за кла дів.
Та кож бу дуть ура хо ву ва тись по каз ни ки
забез пе чен ня за галь но ос віт ніх на вчаль них
за кла дів пе да го гіч ни ми пра ців ни ка ми,
науко во-ме то дич ної й до слід ної ро бо ти,
со ці аль но го за хис ту учас ни ків на вчаль но-
ви хов но го про це су та на вчаль них і твор чих
до сяг нень уч нів.

Дер жав ній ін с пек ції на вчаль них за кла -
дів, Де пар та мен ту за галь ної се ред ньої та
до шкіль ної осві ти та Інсти ту ту ін но ва ційних
тех но ло гій і зміс ту осві ти до ру че но що ро ку,
по чи на ю чи із 2013, про во ди ти мо ні то ринг
ефек тив нос ті ді яль нос ті за галь но ос віт ніх
на вчаль них за кла дів за по пе ред ній кален -
дар ний рік від по від но до за твер д жених
кри те рі їв.

По чи на ю чи із 2014 ро ку, що річ ні ре -
зуль та ти рей тин го во го оці ню ван ня ді яль -
нос ті за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів
за по пе ред ній рік бу дуть ви світ лю ва тись
на офі цій но му сай ті Мі ніс тер ст ва осві ти
до 1 бе рез ня.

Із цією ме тою згід но з на ка зом пе ред ба -
че но про дов жи ти екс пе ри мент з роз роб ки
та за про вад жен ня ав то ма ти зо ва ної ін фор -
ма цій ної сис те ми мо ні то рин гу ді яль нос ті за -
галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів Укра ї ни
«Рей тинг» на ба зі да них Єди ної дер жав ної
елек т рон ної ба зи з пи тань освіти.

Передплатний індекс 21853 5

ПОДІЯ 



НАКАЗ МОНМС УКРАЇНИ

від 23 лис то па да 2011 р. № 1346

Про за твер д жен ня ка лен дар но го пла ну під го тов ки
та про ве ден ня зов ніш ньо го не за леж но го оці ню ван ня

на вчаль них до сяг нень осіб, 
які ви яви ли ба жан ня всту па ти

до ви щих на вчаль них за кла дів Укра ї ни в 2012 ро ці

Від по від но до на ка зу Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді
та спор ту Укра ї ни від 09. 08. 2011 № 946 «Про зов ніш нє не -
залеж не оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень осіб, які ви яви ли
ба жан ня всту па ти до ви щих на вчаль них за кла дів Укра ї ни
в 2012 ро ці», за ре єс т ро ва но го в Мі ніс тер ст ві юс ти ції Укра ї ни
26. 08. 2011 за № 1006/19744, та з ме тою на леж ної ор га ні за ції
про ве ден ня зов ніш ньо го не за леж но го оці ню ван ня на вчаль них
до сяг нень осіб, які ви яви ли ба жан ня всту па ти до ви щих на -
вчаль них за кла дів Укра ї ни в 2012 ро ці (да лі — зов ніш нє не за -
леж не оці ню ван ня), на ка зую:

1. За твер ди ти ка лен дар ний план під го тов ки та про ве ден ня
зов ніш ньо го не за леж но го оці ню ван ня на вчаль них до сяг -
нень осіб, які ви яви ли ба жан ня всту па ти до ви щих на -
вчаль них за кла дів Укра ї ни в 2012 ро ці, що до да єть ся.

2. Мі ніс т ру осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Авто ном ної рес -
пуб лі ки Крим, на чаль ни кам управ лінь осві ти і на уки об -
лас них, Ки ївсь кої та Се вас то поль сь кої місь ких дер жав них
ад мі ніс т ра цій, ке рів ни кам ви щих на вчаль них за кла дів:
2.1. Вжи ти за хо дів що до спри ян ня Укра їнсь ко му та ре гі о -

наль ним цен т рам оці ню ван ня якос ті осві ти в під го тов ці
та про ве ден ні зов ніш ньо го не за леж но го оці ню ван ня.

2.2. Ство ри ти на леж ні умо ви для ро бо ти пун к тів тес ту ван ня
у дні про ве ден ня зов ніш ньо го не за леж но го оці ню -
вання.

3. Кон т роль за ви ко нан ням на ка зу пок лас ти на пер шо го за -
ступ ни ка Мі ніс т ра осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни
Су лі му Є. М.

Мі ністр Д. В. Та бач ник

ЛИСТ МОНМС УКРАЇНИ

від 01 груд ня 2011 р. № 1/11–11206

Що до опри люд нен ня пра вил прий о му
до ви щих на вчаль них за кла дів Укра ї ни в 2012 ро ці

Від по від но до роз ді лу IV Умов прий о му до ви щих на вчаль -
них за кла дів Укра ї ни в 2012 ро ці, за твер д же них на ка зом Мі ніс -
тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту від 12 жов т ня 2011 ро ку,
за ре єс т ро ва ним у Мі ніс тер ст ві юс ти ції 20 жов т ня 2011 ро ку
за № 1221/19959, 1222/19960, Мі ніс тер ст вом осві ти і на уки, мо -
ло ді та спор ту за вер ше но по год жен ня пра вил прий о му до ви -
щих на вчаль них за кла дів Укра ї ни не за леж но від під по ряд ку -
ван ня та фор ми влас нос ті.

Вра хо ву ю чи за зна че не, з ме тою ін фор му ван ня вступ ни ків
та гро мадсь кос ті що до особ ли вос тей вступ ної кам па нії
2012 ро ку, про си мо не піз ні ше 9 груд ня 2011 ро ку опри люд ни ти
по год же ні Мі ніс тер ст вом пра ви ла прий о му на офі цій них web-
сай тах та ін фор ма цій них стен дах прий маль них ко мі сій ви щих
на вчаль них за кла дів.

Від по ві даль ність за своє час не опри люд нен ня пра вил прий -
о му пок ла да єть ся на го лів прий маль них ко мі сій — ке рів ни ків
ви щих на вчаль них за кла дів.

Тим ча со во ви ко ну ю чий обов’яз ки мі ніс т ра 
Є. М. Су лі ма

МІНІСТЕРСТВО
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НАКАЗ МОНМС УКРАЇНИ

від 03 лис то па да 2011 р. № 1254

По ло жен ня про рег ла мен т ну ко мі сію
ре гі о наль но го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти

За ре єс т ро ва но в Мі ніс тер ст ві юс ти ції Укра ї ни
02. 12. 2011 р. за № 1398/20136

1. Це По ло жен ня ви зна чає основ ні фун к ції, пра ва та по ря док ор га ні за ції
ді яль нос ті рег ла мен т ної ко мі сії ре гі о наль но го цен т ру оці ню ван ня
якос ті осві ти.

2. Рег ла мен т на ко мі сія ре гі о наль но го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти
(да лі — рег ла мен т на ко мі сія) — ко ле гі аль ний ор ган у сис те мі зов ніш -
ньо го не за леж но го оці ню ван ня (да лі — зов ніш нє оці ню ван ня),
що ство рю єть ся при ре гі о наль них цен т рах оці ню ван ня якос ті осві ти.

3. Основ ні фун к ції рег ла мен т ної ко мі сії:
• ко ле гі аль не ви рі шен ня пи тань, що на ле жать до ком пе тен ції ре гі о -

наль но го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти, від по від но до По ряд ку
про ве ден ня у 2012 ро ці зов ніш ньо го оці ню ван ня, за твер д же но го
на ка зом Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни від
03. 11. 2011 № 1254;

• за хист прав осіб, які ви яви ли ба жан ня взя ти участь у зов ніш ньо му
оці ню ван ні, об’єк тив ний роз гляд їх ніх апе ля цій них за яв що до не до лі -
ків, що бу ли до пу ще ні під час ре єс т ра ції осо би для про ход жен ня зов -
ніш ньо го оці ню ван ня, та що до по ру шень про це ду ри про ве ден ня тес -
ту вань, які мог ли не га тив но впли ну ти на ре зуль та ти ви ко нан ня тес тів.

4. У сво їй ді яль нос ті рег ла мен т на ко мі сія ке ру єть ся чин ним за ко но дав -
ст вом Укра ї ни, на ка за ми Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор -
ту Укра ї ни, Укра їнсь ко го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти, цим По ло -
жен ням.

5. Рег ла мен т на ко мі сія має пра во:
• одер жу ва ти в уста нов ле но му по ряд ку від пра ців ни ків ре гі о наль но -

го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти, пер со на лу пун к тів тес ту ван ня
та пун к тів об роб ки блан ків від по ві дей до ку мен ти, не об хід ні для ви -
ко нан ня пок ла де них на рег ла мен т ну ко мі сію за вдань, а та кож ін шу
ін фор ма цію про про ход жен ня абі ту рі єн та ми зов ніш ньо го оці ню -
ван ня;

• у ра зі по тре би за про шу ва ти на за сі дан ня рег ла мен т ної ко мі сії за яв -
ни ка, осіб, за лу че них до про ве ден ня зов ніш ньо го оці ню ван ня;

• здій с ню ва ти в ме жах своєї ком пе тен ції за пи ти до міс це вих ор га нів
ви ко нав чої вла ди, ор га нів міс це во го са мо вря ду ван ня, пра во охо -
рон них ор га нів, на вчаль них за кла дів, за кла дів охо ро ни здо ров’я
то що.

6. У ра зі не пра во мір но го ви ко ри стан ня на да них прав чле ни рег ла мен т -
ної ко мі сії не суть від по ві даль ність, пе ред ба че ну за ко но дав ст вом
Укра ї ни, у то му чис лі за роз го ло шен ня кон фі ден цій ної ін фор ма ції про
за яв ни ка.

7. До скла ду рег ла мен т ної ко мі сії (не мен ше як п’ять осіб) вхо дять пред с -
тав ни ки ре гі о наль но го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти, міс це вих ор га -
нів управ лін ня осві тою, за кла дів охо ро ни здо ров’я та ін ші (за зго дою).
Очо лює ро бо ту рег ла мен т ної ко мі сії го ло ва.

8. Склад рег ла мен т ної ко мі сії за твер д жу єть ся на ка зом ди рек то ра ре гі о -
наль но го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти до по чат ку ре єс т ра ції осіб,
які ви яви ли ба жан ня взя ти участь у зов ніш ньо му оці ню ван ні.

9. Орга ні за цію ро бо ти рег ла мен т ної ко мі сії, своє час ний та об’єк тив ний
роз гляд звер нень, ве ден ня справ, до три ман ня вста нов ле но го по ряд -
ку збе ре жен ня до ку мен тів і кон фі ден цій ної ін фор ма ції за без пе чує її
го ло ва.

10. До ку мен та ми рег ла мен т ної ко мі сії, що збе рі га ють ся про тя гом п’яти
ро ків пі сля за вер шен ня вста нов ле но го стро ку роз гля ду апе ля цій них
за яв що до по ру шень про це ду ри про ве ден ня тес ту ван ня, є:
• про то ко ли за сі дань ко мі сії;
• апе ля цій ні за яви що до по ру шен ня про це ду ри;
• ма те рі а ли, що не об хід ні для здій с нен ня роз гля ду апе ля цій них за яв



(пись мо ві по яс нен ня гро мадсь ких спо сте рі га чів, пер со на лу пун -
к ту тес ту ван ня що до об ста вин, ви кла де них у звер нен ні то що);

• ін ші ма те рі а ли, що сто су ють ся рі шень, прий ня тих рег ла мен т -
ною ко мі сією.

11. Рі шен ня рег ла мен т ної ко мі сії прий ма єть ся біль шіс тю го ло сів
за умо ви при сут нос ті на за сі дан ні не менш як двох тре тин від за -
галь ної кіль кос ті чле нів ко мі сії. У ра зі рів ної кіль кос ті го ло сів
«за» та «про ти» прий ма єть ся рі шен ня, яке під три мав го ло ва ко -
мі сії.

За ступ ник ди рек то ра де пар та мен ту ви щої осві ти 
Ю. М. Ко ро вай чен ко

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

МОНМС УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ

ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

від 03 лис то па да 2011 ро ку № 1252/147

Про впро вад жен ня в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах
пі лот но го про ек ту На ці о наль но го про ек ту «Від кри тий світ»

Згід но до За ко ну Укра ї ни «Про за галь ну се ред ню осві ту» та на
ви ко нан ня Ука зів Пре зи ден та Укра ї ни від 8 ве рес ня 2010 р. № 895
«Про за хо ди що до ви зна чен ня і ре алі за ції про ек тів із прі о ри тет них
на пря мів со ці аль но-еко но міч но го та куль тур но го роз вит ку» та від
27 квіт ня 2011 р. № 504 «Про На ці о наль ний план дій на 2011 рік що до
впро вад жен ня Про гра ми еко но міч них ре форм на 2010–2014 ро ку
«За мож не сус піль ст во, кон ку рен тос п ро мож на еко но мі ка, ефек тив на
дер жа ва», по ста но ви Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від 8 груд ня 2010 р.
№ 1256 «Про за твер д жен ня пе ре лі ку про ек тів із прі о ри тет них на пря -
мів со ці аль но-еко но міч но го та куль тур но го роз вит ку (на ці о наль ні
про ек ти)» та з ме тою фор му ван ня су час но го елек т рон но-ін фор ма -
цій но го на вчаль но го се ре до ви ща сис те ми за галь ної се ред ньої осві -
ти, ство рен ня не об хід них умов для за без пе чен ня до сту пу уч нів
до су час них ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них тех но ло гій, на ка зу є мо:

1. За твер ди ти Кон цеп цію впро вад жен ня в за галь но ос віт ніх на -
вчаль них за кла дах пі лот но го про ек ту На ці о наль но го про ек ту
«Від кри тий світ» (да лі — Кон цеп ція) згід но з до дат ком 1;

2. За твер ди ти Про гра му впро вад жен ня в за галь но ос віт ніх на -
вчаль них за кла дах пі лот но го про ек ту На ці о наль но го про ек ту
«Від кри тий світ» (да лі — Про гра ма) згід но з до дат ком 2.

3. Ро бо чій гру пі На ці о наль но го про ек ту «Від кри тий світ» (І. Ф. Ку -
рус), утво ре ної роз по ряд жен ням Дер жав но го агент ст ва з ін вес -
ти цій та управ лін ня на ці о наль ни ми про ек та ми від 20. 08. 2010
№ 9/1-рп у рам ках під го тов ки роз роб лен ня тех ні ко—еко но міч но -
го об ґ рун ту ван ня На ці о наль но го про ек ту «Від кри тий світ» та від -
по від но до Про гра ми, про вес ти у січ ні — бе рез ні 2012 ро ку ре аль -
ні (на тур ні) пі лот ні до слід жен ня на вчаль но-ви хов но го про це су
з ви ко ри стан ням ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них тех но ло гій у на -
вчаль но му се ре до ви щі сис те ми за галь ної се ред ньої осві ти.

4. Інсти ту ту ін но ва цій них тех но ло гій і зміс ту осві ти Мі ніс тер ст ва
осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни (О. А. Удод), де пар та -
мен ту за галь ної се ред ньої та до шкіль ної осві ти (О. В. Єресь ко)
на да ти ор га ні за цій ну та на уко во-ме то дич ну під трим ку На ці о -
наль но му про ек ту «Від кри тий світ» у про ве ден ні за зна че них пі -
лот них до слід жень у за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах
Укра ї ни.

5. Мі ніс тер ст ву осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Авто ном ної Рес пуб -
лі ки Крим, управ лін ням осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту об лас -
них, Ки ївсь кої та Се вас то поль сь кої місь ких дер жав них ад мі ніс -
т ра цій:
5.1. до 20. 11. 2011 р. роз гля ну ти та по го ди ти про по зи ції ро бо чої

гру пи на ці о наль но го про ек ту «Від кри тий світ» сто сов но

пере лі ку за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів (да лі — пі лот -
ні за кла ди), що від по ві да ють умо вам, ви зна че ним в Про гра -
мі, за без пе чен ні від по від ною ма те рі аль но-тех ніч ною ба зою
та під го тов ле ни ми до рів ня во ло дін ня ін фор ма цій но-ко му ні -
ка цій ни ми тех но ло гі я ми пе да го гіч ни ми пра ців ни ка ми;

5.2. на да ва ти прак тич ну до по мо гу пі лот ним за галь но ос віт нім на -
вчаль ним за кла дам в ефек тив но му ви ко ри стан ні у на вчаль -
но-ви хов но му про це сі на яв них за со бів ін фор ма цій но-ко му -
ні ка цій них тех но ло гій у рам ках На ці о наль но го про ек ту «Від -
кри тий світ»;

5.3.за без пе чи ти у про це сі впро вад жен ня пі лот но го про ек ту «Від -
кри тий світ» ефек тив ну вза є мо дію між ро бо чою гру пою На -
ці о наль но го про ек ту «Від кри тий світ», ор га на ми управ лін ня
осві тою, за галь но ос віт ні ми на вчаль ни ми за кла да ми та бать -
ка ми уч нів від по від но до чин но го за ко но дав ст ва;

5.4.про ре алі за цію пі лот но го про ек ту На ці о наль но го про ек ту
«Від кри тий світ» у за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах
Укра ї ни до 20. 05. 2012 р. на ді сла ти зві ти до ро бо чої гру пи
На ці о наль но го про ек ту «Від кри тий світ» (І. Ф. Ку рус) та де -
пар та мен ту за галь ної се ред ньої та до шкіль ної осві ти
(О. В. Єресь ко) у фор мі та по ряд ку, ви зна че но му у Про гра мі;

5.5.за без пе чи ти до ступ до пі лот них за кла дів пред с тав ни кам Дер -
жав ної уста но ви «Інсти тут гі гі є ни та ме дич ної еко ло гії ім. О.
М. Мар зє є ва Ака де мії ме дич них на ук Укра ї ни» для здій с нен -
ня ком п лек с них на уко вих до слід жень впли ву ін фор ма цій но-
ко му ні ка цій них тех но ло гій на пси хо фі зі о ло гіч ні та ін те лек ту -
аль ні осо бис тіс ні якос ті уч ня під час здій с нен ня пі лот но го про -
ек ту, від по від но до Дер жав них са ні тар них пра вил та норм
«Влаш ту ван ня і об лад нан ня ка бі не тів комп’ютер ної тех ні ки
в на вчаль них за кла дах», за твер д же них по ста но вою Го лов но -
го дер жав но го са ні тар но го лі ка ря від 30. 12. 1998 р. № 9.

Мі ністр осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Д. В. Та бач ник
Го ло ва Дер жав но го агент ст ва з ін вес ти цій та управ лін ня

на ці о наль ни ми про ек та ми Укра ї ни В. В. Кась ків
З Кон цеп цією та По ряд ком впро вад жен ня 

в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах пі лот но го про ек ту 
На ці о наль но го про ек ту «Від кри тий світ» 

мож на ознай о ми тись на сай ті www.osvita.ua

НАКАЗ МОНМС УКРАЇНИ

від 22 лис то па да 2011 р. № 1335

Про за твер д жен ня По ло жен ня про ко ле гію 
Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни

Від по від но до по ста но ви Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від 2 жов т ня
2003 р. № 1569 «Про за твер д жен ня Ти по во го по ло жен ня про ко ле -
гію мі ніс тер ст ва, ін шо го цен т раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди і міс -
це вої дер жав ної ад мі ніс т ра ції», на ка зу Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки,
мо ло ді та спор ту Укра ї ни від 01. 07. 2011 № 740 «Про ство рен ня ко -
ле гії Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни» на ка зую:

1. За твер ди ти По ло жен ня про ко ле гію Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки,
мо ло ді та спор ту Укра ї ни, що до да єть ся.

2. Вва жа ти та ким, що втра тив чин ність, на каз Мі ніс тер ст ва осві ти
і на уки Укра ї ни від 02. 08. 2006 № 581 «Про за твер д жен ня по ло -
жен ня про ко ле гію МОН та ін струк ції з під го тов ки ма те рі а лів
на за сі дан ня ко ле гії Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки Укра ї ни».

3. Де пар та мен ту управ лін ня спра ва ми (О. В. Во ро ши ловсь кий)
зро би ти від міт ку у спра вах ар хі ву.

4. Кон т роль за ви ко нан ням цьо го на ка зу за ли шаю за со бою.
Мі ністр Д. В. Та бач ник

З тек с том По ло жен ня мож на ознай о ми тись на сай ті
www.osvita.ua
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РЕФОРМА ОСВІТИ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ З УПРАВЛІННЯ

Відкритий урок #01’ 20128

АКЦЕНТ

В. Шуль га,
Зе ле но піль сь ка шко ла Дніп ро пет ровсь кої обл.

Кан це ля рія та еко но мія вго рі, ад мі ніс т ра ція — по се ре ди ні,
на вчан ня — під но га ми, 

ви хо ван ня за две ри ма на вчаль но го за кла ду.
До ки не ви вер не мо цю сви ти ну ли цьо вою сто ро ною,

ні чо го пут ньо го не вий де.
К. Ушинсь кий

Р
е фор му ван ня ук ра їнсь кої осві ти. Чи по тріб не во но
сьо год ні? «Без пе реч но, так», — упев не но ка жуть од -
ні. Але, на жаль, біль шість уба чає в пер ма нен т но му
ре фор му ван ні ли ше чер го ві не по тріб ні та не при зем -
ле ні до по треб зви чай ної шко ли дії вла ди, що мо -

жуть при звес ти до не ви прав них по ми лок не тіль ки в май бут ньо -
му, а вже зав т ра, бо пов’яза ні з до лею ди ти ни та її ста нов лен ням
як гро ма дя ни на й осо бис тос ті.

Ува жаю, що й та ка пе си міс тич на дум ка має пра во на іс ну ван -
ня, тим біль ше, що є ба га то не по оди но ких при кла дів, ко ли щось
не про ду ма но вво дить ся, по тім ска со ву єть ся, а по тім усе по вер -
та єть ся у ще більш спо тво ре но му ви гля ді.

То що ж тре ба ро би ти в пер шу чер гу, на мою дум ку, щоб ре -
фор ма ста ла ді євою і дій с но по тріб ною вчи те лю, шко лі та су -
спіль ст ву вза га лі? Най го лов ні ше в осві ті — це без за пе реч но

дити на. Са ме з її по треб і ма ють по чи на тись усі кро ки на шля ху
ре фор му ван ня. На жаль, ди ти на в сьо год ніш ній шко лі сто їть да -
ле ко не на пер шо му міс ці. Ко ли від вер то роз мов ля єш з учи те -
лями, то все час ті ше чу єш тіль ки од не: пус тіть нас до ди ти ни,
забе ріть у нас не по тріб ну па пе рот вор чу ді яль ність, в якій ми сьо -
год ні справ ж ні «аси». Окрім не скін чен них пла нів, за хо дів і роз -
гор ну тих зві тів про їх ви ко нан ня ми не всти га є мо май же ні чо го
ро би ти з ди ти ною, за ра ди якої й по вин на іс ну ва ти шко ла.

То з чо го ж тре ба по чи на ти, ко ли ста ви мо ме ту в та кий спо -
сіб ре фор му ва ти осві ту? Да вай те звер не мось по по ра ду до про -
від них пе да го гів. Май же всі ви знач ні по ста ті в пе да го гі ці, яких
мож на вва жа ти взір цем справ ж ньо го вчи те ля, — Ушинсь кий,
Ско во ро да, Су хо млинсь кий, Ма ка рен ко, Амо наш ві лі, Гу зик (та
хі ба всіх пе ре лі чи ти?) уба ча ють ор га ні за цію ви хо ван ня з ви ра -
же ною скла до вою, що ґрун ту єть ся на за галь но людсь ких цін нос -
тях, хрис ти янсь ких мо раль них за са дах. Не зро зу мі ло, чо му мов -
чать про це на ші ви щі пе да го гіч ні за кла ди осві ти, що го ту ють
учи те лів для ро бо ти у шко лі.

Ви хо ван ня, ви хо ван ня і ще раз ви хо ван ня ди ти ни, з ура ху -
ван ням її ін ди ві ду аль нос ті, са мо бут нос ті та не по втор нос ті —
на най го лов ні шо му місці, а вже по тім, на дру го му міс ці — на -
вчаль ний про цес. Учи тель, який з по ва гою ста вить ся до ди ти ни
як до осо бис тос ті, яка сто їть на од но му з ним рів ні, на вчить її на -
ба га то кра ще, ніж учи тель, який і до сі ста вить ся до ди ти ни як до
об’єк та сво го пе да го гіч но го впли ву.

До якого реформування освіти прагне 
пересічний директор звичайної української школи?
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Ну а вже по тім — «управ лінсь ка та кан -
це лярсь ка ді яль ність». Управ лінсь ка ді -
яль ність — річ ду же не прос та й не од но -
знач на. З од но го бо ку, не во на має до мі -
ну ва ти у шко лі, а з ін шо го — са ме во на й
ви рі шує до лю будь-яко го по чи нан ня в ца -
ри ні ре фор му ван ня осві ти.

Ска жу від вер то: маю ба га то ду мок
(і ре во лю цій них, і не ду же) про ре фор -
муван ня всіх ас пек тів ді яль нос ті шко ли,
але без ре фор му ван ня управ лінсь кої ді -
яльнос ті ми, упев не ний, не зру ши мо
цю вели чез ну ма ши ну, що має на зву се -
ред ня осві та, з міс ця. На пре ве ли кий
жаль, сьо год ні не шко ла ви рі шує, що їй
зро би ти та як зро би ти з біль шою для се бе
ко рис тю, бо го лов ною сьо год ні є не са ма
спра ва, а кра си ва звіт ність про неї.
За пла на ми та зві та ми по де ку ди не за ли -
ша єть ся ча су для ко піт кої та вдум ли вої
що ден ної ро бо ти.

А да вай те при га да є мо хо ча б то го ж
Су хо млинсь ко го, який брав ді то чок за ру -
ки та йшов із ни ми на при ро ду, де і про -
во див свої са мо бут ні й не по втор ні уро ки.
Так, на пер ший по гляд, та ка ор га ні за ція
уро ків ме то дич но не вір на, бо не впи су -
єть ся у ви зна ну схе му, але са ме во на має
ве ли чез ний вплив на ди ти ну в май бут -
ньо му.

Чи праг не на ше сус піль ст во ма ти са -
ме та ких ди рек то рів шкіл? На сло вах де -
кла ру єть ся, що так, а на справ ді все зов -
сім інак ше, то му що зви чай ні сінь кій
управ лі нець як слух ня ний ви ко на вець
без твор чої ідеї, який мо же кра си во від -
зві ту ва тись, у ве ли кій по ша ні та по ва зі
в міс це вої вла ди. Там роб лять став ку
на шко ли, що ма ють ба га то уч нів. Чо му
так? А це до зво ляє ор га ні зо ву ва ти збо ри

з бать ків уч нів ве ли чез них кош тів, м’яко
ка жу чи, не для ці льо во го при зна чен ня.
Для цьо го від пра цьо ва но і при крит тя,
зро зу мі ле пе ре січ ним гро ма дя нам: сьо -
год ні шко лі по тріб ні бать ківські кош ти
для її роз вит ку, що ціл ком ло гіч но, але...
Ну не в зо ло ті же сто ять оті шко ли, хо ча
впев не ний, що зі бра них кош тів, ма буть,
ви ста чи ло б і на ба га то біль ше, ніж по зо -
ло чен ня да ху.

Ну прос то не ро зу мію не об хід ність
збо ру бать ківських кош тів, ко ли для цьо -
го іс нує дер жа ва з її обов’яз ком фі нан су -
ва ти осві ту. Що, уза га лі не має кош тів?
Вибач те, так це ж брех ня. Да вай те по рів -
ня є мо, скіль ки кош ту ють дер жа ві бу дів -
ниц т во од но го кі ло мет ра на ших ук ра їн -
ських до ріг і бюд жет сіль сь ко го рай о ну
із 50 ди тя чи ми са доч ка ми, шко ла ми, за -
кла да ми куль ту ри та ме ди ци ни. Я по рів -
ню вав. І ви явив ди во виж ні ре чі: 1 км до -
ро ги Ки їв — Оде са чи Ки їв — Чоп об хо -
дить ся дер жа ві що най мен ше в 40 млн грн
(але є зві ти, що до рів ню ють сві то вим ці -
нам по над 100 млн грн), що до рів нює
двом бюд же там не ве ли ко го сіль сь ко го
рай о ну.

Чи так на галь но по тріб не дер жа ві са -
ме та ке бу дів ниц т во? Ви хо дить, що за ри -
ва ти чи ма лі ба га то міль йон ні кош ти в зем -
лю — це і є прі о ри тет дер жа ви, а зов сім
не ви хо ван ня та пов но цін не на вчан ня ди -
ти ни? Зно ву ж та ки, я не про ти до ріг і ро -
зу мію їх не об хід ність, але це, на мою дум -
ку, не на ча сі, від ре мон туй те іс ну ю чі. По -
вір те — це де шев ше. Чи в на шій дер жа ві
ре монт до рож чий за но ве бу дів ниц т во?

І та ких при кла дів за ба га то. Ко ли ба чу
ялин ку у ве ли ко му міс ті, а їх у міс ті уста -
нов лю ють аж до де сят ка, із су мом кон с та -

тую, що іно ді од на ялин ка — це ще один
не збу до ва ний не ве лич кий спор тив ний
зал у сіль сь кій шко лі (іс ну ють про ек ти
близь ко 300 тис грн). Ось і до ход жу ви -
снов ку, що кош ти в дер жа ві є, але ви ко -
рис то ву ва ти їх ефек тив но ми по ки що не
на вчи лись. А як що отих кош тів об маль,
то й по ду ма ти тре ба сім ра зів, перш ніж
ку дись у прір ву ви ки ну ти.

То му, ма буть, і спус ка єть ся у шко лу
ба га то па пе ро вих та елек т рон них ука зі -
вок, щоб ві ді рва ти ке рів ниц т во від ре аль -
нос ті та по ста ви ти «не угод них» у від по -
від ні рам ки чи ма ти на го ду зро би ти орг -
ви снов ки про не від по від ність зай ма ній
по са ді за невір но по став ле ну ко му. І то му
пра цює пе ре січ ний ке рів ник в ав то ри тар -
но му управ лінсь ко му по лі, де най більш
ді євим і най ефек тив ні шим ре жи мом є ре -
жим по стій но го ав ра лу.

На жаль, ке рів ник, який пра цює з ди -
ти ною й з учи те лем на за са дах де мо кра -
тич них від но син, на шим сус піль ст вом
сприй ма єть ся, ско рі ше за все, як чу да ку -
ва тий. А най біль ша бі да в та ко му зви чай -
но му по всяк ден но му ре жи мі, що за та ких
умов ви па дає ди ти на, во на вза га лі стає
у шко лі, м’яко ка жу чи, зай вою. І це при -
зво дить до то го, що вже й ди рек то ру, й
учи те лям зда єть ся: як доб ре у шко лі без
уч нів. І «пра цює» та кий спо тво ре ний ре -
алі я ми шкіль но го бут тя ди рек тор і не хо че
вже жод них змін, і от ри мує від та ко го не -
при род но го ста ну влас не за до во лен ня,
за був ши про своє по кли кан ня лю би ти ди -
ти ну та ро би ти все за для неї.

Чи мож на змі ни ти цю ситуацію на кра -
ще? Так, але, на жаль, усе за ле жить ли ше
від во лі влад них струк тур. А бю ро кра тич ні
ме ха ніз ми міс це во го рів ня, що кон т ролю -
ють ся від пра цьо ва ни ми схе ма ми об лас -
них управ лінь, а ті у свою чер гу — осві тян -
сь ким мі ніс тер ст вом, дав но не ді є ві й не
від об ра жа ють дій с ну ре аль ність, бо го -
лов ним по каж чи ком ді яль нос ті шко ли є
ма со ва участь у ба га то чис лен них за хо дах,
«ски ну тих» звер ху. На ші шко ли, рай о ни й
об лас ті при му ше ні ро би ти не те, що хо -
чуть, а те, що по тріб но ко мусь на вер ху.

Чо му так скла лось? У нас є і влас ні ці -
ка ві ідеї та на пра цю ван ня, що ду же ак ту -
аль ні та при зем ле ні до міс це во го рів ня,
але во ни чо мусь не на ча сі, бо не вра хо ву -
ють ся в рей тин гах. У кож ній шко лі, міс ті,
рай о ні є та кі спра ви, які б учи те лі ро би ли
би з «вог ни ком в очах», але їх не те що не
під три му ють, їх іно ді на віть за бо ро ня ють.

Тож і по па дають на ша шко ла й осві та
в ко лапс, ко ли хо чеш і не мо жеш, ко ли
зна єш, але не ка жеш, ко ли чу єш і мов чиш.
Да вай те дій с но ре фор му ва ти на шу осві ту,
а з нею і шко лу, з по зи цій зви чай ні сінь ких
учи те лів, які зна ють її «зни зу», з рів ня ма-
лень кої шко ли, не ве лич ко го кла су, а го -
лов не — з по зи ції ди ти ни.

АКЦЕНТ
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А. Самохіна, М. Самохін

О
снов ною де тер мі нан тою якос ті тру до вих ре сур сів бу ла
й за ли ша єть ся осві та. Для ство рен ня в ній кон ку рен т -
но го се ре до ви ща по ви нен іс ну ва ти пов но цін ний ри -
нок освіт ніх по слуг, на ці ле ний на за до во лен ня по треб,
що по стій но рос туть і змі ню ють ся. У цьо му ви пад ку

слід ка за ти про тех но ло гію ство рен ня брен да шко ли, спо со би йо го
під трим ки та роз вит ку, то му що са ме стій кий бренд за без пе чує під -
ви щен ня кон ку рен тос п ро мож нос ті освіт ньої уста но ви прак тич но
без за лу чен ня до дат ко вих фі нан со вих ре сур сів.

Кон ку рен тоз дат на шко ла — це та ка шко ла, яка не має проб лем
із ком п лек та цією кон тин ген ту уч нів, чиє ім’я на слу ху, ку ди праг -
нуть улаш ту ва тись на ро бо ту і ви три му ють кон курс, щоб там учи -
тись. Це мож ли во тіль ки в од но му ви пад ку: ко ли шко ла за без пе чує
стабільний рі вень якос ті освіт ніх по слуг.

Ко ли стабільний рі вень якос ті то ва ру за без пе чує під при єм ст во,
во но ре єс т рує так зва ну тор го ву мар ку й по чи нає пра цю ва ти над
ство рен ням брен да. Цією склад ною ро бо тою під при єм ст во зай ма -
єть ся то му, що на яв ність брен да знач но під ви щує йо го вар тість. Та -
кі су час ні тен ден ції — не ма те рі аль ні ак ти ви (до яких від но сять ся
тор го вельна мар ка та бренд) при оцін ці вар тос ті ком па ній ста лі
«ва жи ти» біль ше.

Щоб уник ну ти різ но чи тань, на ве де мо ви зна чен ня по нять
«мар ка» та «бренд». По чат ко ву плу та ни ну внес ли пер ші пе ре кла ди
мо но гра фій про мар ке тинг, де сло во «brand» пе ре кла да ли як «тор -

го ва мар ка». На справ ді ж по нят тя «мар ка», за ви зна чен ням Ф. Кот -
ле ра, це «ім’я, тер мін, знак, сим вол, ма лю нок чи їх по єд нан ня,
при зна че не для іден ти фі ка ції то ва рів або по слуг». Бренд — це чіт ка
по зи ція в дум ці спо жи ва ча, це ба га то при хиль ни ків, це ре пу та ція.
Ма роч ні ат ри бу ти (ло го тип, сло ган, на зва то що) — тіль ки час ти на
брен да.

Звід си ви хо дить, що си ла мар ки, в то му, що її впіз на ють, а си -
ла брен да — у на яв нос ті ста біль ної гру пи ло яль них спо жи ва чів,
очі ку ван ня яких пов’яза ні з якіс тю пев но го то ва ру або по слу ги,
а роль ці ни вже не та ка іс тот на.

Що не об хід не шко лі для при дбан ня брен да? Тех но ло гія по -
бу до ви брен да шко ли ні чим не від різ ня єть ся від тех но ло гії по бу до -
ви то вар но го брен да.

Усі ха рак те рис ти ки, що ви ко рис то ву ють ся й опи су ють освіт ню
по слу гу з точ ки зо ру її якос ті, мож на умов но по ді ли ти на дві гру пи.

1. Кіль кіс ні по каз ни ки (чи сель ність кон тин ген ту, пе да го гіч но -
го й ад мі ніс т ра тив но го пер со на лу, за без пе че ність комп’юте ра ми й
орг тех ні кою, на бір по каз ни ків «на од но го уч ня» то що). Ці по каз ни -
ки до стат ньо об’єк тив ні, але не га ран ту ють, що ста рий ко лек тив
у но вій шко лі з над лиш ком осна ще ння орг- та ін шою тех ні кою пра -
цю ва ти ме кра ще. При цьо му час ти на кіль кіс них по каз ни ків мо же
з ча сом утра ча ти свою ін фор ма тив ність. На прик лад, по каз ник
«кіль кос ті ви пус к ни ків, які по сту пи ли у ВНЗ», що ак тив но ви ко рис -
то ву вав ся в ко лиш ні ча си, пе ре став бу ти ак ту аль ним: кіль кість

ШКОЛА

ЩО ТАКЕ БРЕНД ШКОЛИ

Останнім часом у сфері освітніх послуг спостерігається 
тенденція створення конкурентного середовища.
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місць у ВНЗ дав но пе ре ви щує кіль кість абі -
ту рі єн тів.

2. Якіс ні по каз ни ки — опи со ві ха рак -
те рис ти ки освіт ньої по слу ги (від по від ність
на вчаль них пла нів очі ку ван ням бать ків,
до ступ ність та якість ін фор ма ції про на -
вчаль ний про цес, про фе сій на кар’єра ви -
пус к ни ків та якість їх знань, управ лін ня
шко лою з ура ху ван ням дум ки пер со на лу
про якість шкіль но го ме нед ж мен ту, сту пінь
про фе сій но го роз вит ку й уком п лек то -
ванос ті пер со на лу то що). Ці по каз ни ки
достат ньо суб’єк тив ні і при вда ло му ме -
нед ж мен ті їх мож на ско рек ту ва ти у кра щу
сто ро ну.

Про те, з точ ки зо ру бать ків, які ви би ра -
ють шко лу сво є му си ну або доч ці, си ту а ція
пред с тав ля єть ся тро хи прос ті шою. Для них
кож на дер жав на або не дер жав на шко ла,
що на дає освіт ні по слу ги, має на бір при -
ваб ли вих влас ти вос тей, та ких як: близь -
кість до до му, зруч ність і гі гі є ніч ні умо ви
на вчаль них при мі щень, доб ро зич ли вість,
ква лі фі ка ція (або ін ші ха рак те рис ти ки)
пер со на лу, гра фік за нять (на яв ність дру гої
змі ни), особ ли вос ті на вчаль но го пла ну,
еліт ність, ре пу та ція або пре стиж шко ли в
да но му рай о ні то що. Ці влас ти вос ті в мар -
ке тин гу на зи ва ють ся ат ри бу та ми спо жи -
ваць ко го ви бо ру.

Для будь-якої по слу ги мож на ви ді ли ти
кіль ка де сят ків та ких ат ри бу тів, але ви зна -
чаль ни ми є 4–6, які на зи ва ють ся ба зо ви -
ми. При цьо му для кож но го спо жи ва ча або
гру пи спо жи ва чів (сег мен та) ви зна чаль ни -
ми бу дуть різ ні ат ри бу ти.

Біль шість спо жи ва чів освіт ніх по слуг
(бать ків) не очі ку ють від шко ли 100 % успі -
хів сво їх чад в усіх пред ме тах. Від да ю чи ди -
ти ну в ан г лійсь ку шко лу, ма ма ро зу міє,

що тут її ди ти на вчи ти меть ся в се ред ньо му
за до віль но, бо тут низь кий бал з ан г лійсь -
кої — це кра ще, ніж «п’ятір ка» за цей самий
пред мет у су сід ній шко лі. При цьо му ві ро -
гід ність то го, що ди ти на все-та ки на вчить ся
хоч якось спіл ку ва ти ся за кор до ном ан г -
лійсь кою, тро хи ви ще. Во на роз ра хо вує
на те, що всіх, хто вчить ся в цій шко лі, на -
вча ють ан г лійсь кої мо ви тро хи кра ще
за се ред ній рі вень. Якщо при цьо му ви -
явить ся, що не ма ко му ви кла да ти іс то рію
чи біо ло гію, ма ма все од но за ли шить ди ти -
ну в цій шко лі, але як що не ма ко му вес ти
ан г лійсь ку — обов’яз ко во за бе ре й по ві до -
мить про це всім, ко му змо же.

Ви сно вок: лю ди хо чуть ста біль ної, очі -
ку ва ної якос ті. Ко ли ми йде мо в «Мак до -
нальдс», то не очі ку є мо там ку лі нар них ви -
шу ку вань, але чу до во ро зу мі є мо, що на ші
очі ку ван ня ви прав да ють ся. Ми від да є мо
си на в ма те ма тич ну шко лу, щоб він зміг
зда ти вступ ні іс пи ти у про філь ний ви щий
на вчаль ний за клад (і не важ ли во, які при
цьо му оцін ки сто ять в атес та ті).

На слі док 1: біль шість спо жи ва чів освіт -
ніх по слуг не хо чуть екс пе ри мен ту ва ти
зі сво ї ми діть ми, мо жуть до сить три ва лий
час тер пі ти те, що їх не зов сім улаш то вує.
Час т ко во то му, що при пе ре ве ден ні ди ти ни
в ін шу шко лу кож ний на ступ ний пе да го гіч -
ний ко лек тив праг не до вес ти, що в по пе -
ред ній шко лі учи ли по га но.

На слі док 2: кра ще — во рог доб ро го.
Праг нен ня все кар ди наль но змі ни ти (у кра -
щу, при род но, сто ро ну) не зав ж ди ви прав -
да не. Змі ни по вин ні від по ві да ти очі ку -
ванням. На прик лад, як що ви ку пу є те су -
персу час ний смар т фон за мість ста ро го
мо біль но го те ле фо ну, до сить три ва лий час
ви від чу ва ти ме те дис ком форт, до ки не

знай де те з цим де вай сом спіль ну мо ву. Але
це — прос то тех ні ка, а в людсь ких спіль но -
тах знай ти «точ ку оп ти му му» на ба га то
склад ні ше, але як що ви її знай де те — екс -
пе ри мен ти тут тре ба при пи ни ти і над мір ну
енер гію спря му ва ти в ін ше рус ло. Те ж сто -
су єть ся й під бо ру кад рів. Не слід «ство рю -
ва ти» доб ро му вчи те лю умо ви для пе ре хо -
ду на ін шу ро бо ту, на віть як що він «ба га то
со бі до зво ляє».

Для то го що би шко лі, що праг не ста -
ти брен до вою, ви зна чи ти свій на бір
мар ке тин го вих ат ри бу тів, тре ба:

1. За про по ну ва ти кож но му пра ців ни ку
шко ли взя ти участь у цій ро бо ті, але
не за сто со ву ва ти жод них дис цип лі нар -
них сан к цій до тих, хто від мо вив ся. По -
тім спіль ни ми зу сил ля ми (ін ди ві ду аль -
но, у гру пах, у хо ді «моз ко во го штур му»
або якось іще) склас ти дов гий спи сок
ат ри бу тів по слуг, які на дає кон к рет на
шко ла. Цей спи сок мо же по чи на ти ся
сло ва ми «На ша шко ла — доб ра, то му
що...», при чо му кож ний ат ри бут по ви -
нен під твер д жу ва тись.

2. Опи та ти екс пер тів — по тен цій них і ре -
аль них бать ків уч нів, ви пус к ни ків —
і дізнатися, чо го во ни очі ку ють або
що от ри ма ли від шко ли. У ході цієї про -
це ду ри важ ли во зі бра ти ві до мос ті і про
са мих рес пон ден тів — тих, хто від по ві -
дає на запи тан ня. Це по тріб но для то го,
щоб ви зна чи ти ха рак те рис ти ки сво го
спо жива ча.

3. Про ана лі зу ва ти ре зуль та ти: які з очі ку -
вань (ат ри бу тів), пе ре ра хо ва них пра -
ців ни ка ми шко ли й екс пер та ми, спів па -
да ють; ви зна чи ти час то ту згад ування
то го чи ін шо го ат ри бу та різ ни ми рес -
пон ден та ми, по тім по бу ду ва ти рей тинг
ат ри бу тів, ви ді лив ши 4–6 ба зо вих.
Опи су ю чи ат ри бу ти та про ду мав ши, які
з них є ба зо ви ми, не за бу вай те, що за -
пи ти рин ку з ча сом мі ня ють ся.

Ви ще пе ре ра хо ва ні дії да дуть мож ли -
вість ви зна чи ти та де таль но опи са ти свій
сег мент рин ку — тих, ко го ба жа но ба чи ти
в май бут ньо му як ло яль них спо жи ва чів
послуг шко ли, а та кож роз ро би ти пер с пек -
тив ний спи сок по слуг з ура ху ван ням ат ри -
бу тів, важ ли вих са ме для цьо го сег мен та.
А та ка ро бо та вже на зи ва єть ся по зи ці о ну -
ванням.

Ви бір по зи ції на рин ку — це:
• спів від но шен ня очі ку ва них ре зуль та тів

від спо жи ван ня освіт ньої по слу ги та ре -
аль ної про по зи ції;

• спря му ван ня зу силь на об слу го ву ван ня
пев ної (ці льо вої) гру пи спо жи ва чів;

• ви ко нан ня кон к рет ної ро лі в очах да ної
гру пи спо жи ва чів;

• про ек ту ван ня своєї уні каль нос ті, ви ді -
лен ня се ред ана ло гіч них «про дук тів»
(шкіл).
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Ко ли за вер шу єть ся ро бо та з ви зна чен -
ням на бо ру ба зо вих ат ри бу тів, тре ба спла -
ну ва ти по слі дов ність кро ків для ви роб ниц -
т ва очі ку ва них по слуг. Тут важ ли во ви бра -
ти дві зо ни прий нят тя рі шень: пер ше —
що тре ба за ли ши ти без змін (уже є); дру -
ге — що тре ба ство ри ти з ну ля, змі ни ти, до -
пов ни ти або на віть ви клю чи ти. Ба жа но
план змін об го во ри ти із за ці кав ле ни ми сто -
ро на ми — бать ка ми, пе да го га ми, уч ня ми.

Труд но щі ви ни ка ють на ета пі сег мен та -
ції рин ку для ви зна чен ня ці льо вої гру пи
спо жи ва чів (бать ків). У дер жав них шко лах
про го ло ше ні прин ци пи то ле ран т нос ті й рів -
нос ті. Не див ля чись на це, бать ки (ра зом
з діть ми) усе од но за умов чан ням ді лять ся
на за без пе че них і не за без пе че них, умо ти -
во ва них і не вмо ти во ва них.

Усі шко ли хо чуть, щоб до них при хо ди -
ли вчи ти ся за без пе че ні та вмо ти во ва ні од -
но час но, іно ді ство рю ють спец к ла си вмо ти -
вова них або вмо ти во ва них і за без пе че них
од но час но, а на вчан ня в них по де ку ди
опла чу єть ся до дат ко во. Це теж рі шен ня,
але непро фе сій не з точ ки зо ру мар ке то ло -
га. Річ у то му, що ро бо та з кож ною з пе ре -
ра хо ва них груп ви ма гає прий нят тя різ них
управ лінсь ких рі шень. Так, шко ла для за -
без пе че них на пер ше міс це ста вить ма те рі -
аль ну осна ще ність: «Ди віть ся, які в нас
меб лі, тех ні ка і чай ний бу ди но чок!», для
не за без пе че них — без кош тов не хар чу ван ня
та по слу ги шко ли пов но го дня. Для вмо ти -
во ва них — ква лі фі ка цію пе да го гів, для не -
вмо ти во ва них — фіз куль ту ру і спорт, гур т ки
за ін те ре са ми (так, зок ре ма, на ро ди лась
ідея адап тив ної шко ли), іно ді — війсь ко ва
спра ва й ОБЖ. При цьо му слід ура хо ву ва -
ти, що все ре ди ні кож ної гру пи мо же бу ти
ще кіль ка гра да цій.

Для не дер жав них шкіл важ ли вий ще
один еле мент брен да — ці на, основ на ме та
якої — пе ре да ва ти йо го пра виль не по зи ці о -
ну ван ня. Силь но за ни же на або за ви ще на
ці на свід чи ти ме про не по ін фор мо ва ність
у пи тан нях рин ко вої кон’юн к ту ри. Чер го вий
міф: «Силь ний бренд до зво ляє одер жу ва ти
ви со кі ці но ві пре мії». Це не зов сім так. Ці но -
ва пре мія брен да — 5–20 %, і да ле ко не зав -
ж ди до ціль но її ре алі зу ва ти. У біль шос ті
випад ків влас ник до ро го го брен да ви му -
шений ви тра ча ти при бу ток, от ри ма ний за
«брен до вість», на під трим ку ви со кої якос ті
по слу ги. Ви граш не в ці ні, а в ло яль нос ті
спо жи ва ча (бать ка, уч ня, пар т не ра).

Ви ко нан ня кон к рет ної ро лі в очах ці -
льо вої гру пи спо жи ва чів — це і є по па дан ня
в сег мент, від по від ність очі ку ван ням. Якщо
шко ла по вин на ста ти рід ним до мом для уч -
нів, то при віт ність пер со на лу на ба га то важ -
ли ві ша, ніж йо го про фе сій на ква лі фі ка ція.
Якщо пер со нал зов ні не про яв ляє особ ли -
вої дру же люб нос ті, але доб ре вчить — йо го
міс це в елі тар ній, з точ ки зо ру ін те лек ту уч -
нів, шко лі.

Про те у про це сі ство рен ня брен да шко -
ли важ ли ве ви ко нан ня од нієї із двох ро -
лей — бу ти пер шою або кра щою шко лою.
Бу ти й за ли ша ти ся кра щою не ймо вір но
склад но — кож но го на вчаль но го ро ку на но -
во тре ба це до во ди ти з но вим скла дом уч -
нів. По пе ред ні до сяг нен ня у спа док не пе -
ре да ють ся. Доб ре бу ти пер шою. Ціл ком
імо вір но, що су час ні кос мо нав ти під го тов -
ле ні кра ще, ніж Юрій Га га рін, але пер шим
був усе-та ки він. Якщо ви — пер ші, хто ви -
ко рис то ву вав ін ди ві ду аль ні на вчаль ні пла -
ни або якийсь мод ний ме тод на вчан ня,
то цьо го у вас уже не від ня ти, ви бу де те й
да лі пер ши ми про тя гом яко гось ча су.

Та ким чи ном, якість освіт ньої по слу -
ги — це осно ва ство рен ня брен да шко -
ли. То вар по га ної якос ті ні ко ли брен дом
не ста не. Як би ми се бе не хва ли ли, дві чі
об ду ри ти од но го й то го ж спо жи ва ча ма ло
ко му вда єть ся.

І ще один важ ли вий мо мент, пов’яза -
ний з по зи ці о ну ван ням. Ба га то в чо му ви -
бір ці льо во го сег мен та ви зна чає склад пра -
цю ю чих пе да го гів, їх якість. Якщо основ на
ма са вчи те лів — мо раль но стом ле ні (це
не за ле жить від ві ку, ни ніш ні ви пус к ни ки
педВНЗ без по во рот но втом лю ють ся вже
че рез рік ро бо ти у шко лі!), ро зум ним рі -
шен ням бу де ви бір де якої се ред ньої стра -
те гії, а як що є ен ту зі ас ти — їх тре ба за охо чу -
ва ти хо ча б до мо мен ту от ри ман ня ста ту су
(ро лі) пер шо го в якій-не будь сфе рі.

У хо ді про ве де ної ра ні ше ро бо ти (тре -
нінг-се мі на ри для різ них ауди то рій ви -
клада чів про тя гом 11-ти ро ків) ми ви яви ли
клю чо ві ат ри бу ти вчи те ля, зо рі єн то ва -
но го на ре зуль тат. До них бу ли від не се ні:

• го тов ність на да ва ти по слу ги, аль т ру -
їзм;

• ана лі тич ні здіб нос ті;
• здат ність прий ма ти рі шен ня;
• ко му ні ка бель ність;
• шкіль ний по тен ці ал (ін те ре си);
• ви кла даць ка здат ність;
• здо ров’я;
• мов на куль ту ра, во ло дін ня мо вою;
• ін фор ма цій на куль ту ра, на вич ки спіл -

ку ван ня;
• фі зич на куль ту ра;
• пре зен та бель ність;
• во ло дін ня комп’юте ром та орг тех ні кою;
• спе ці аль ні знан ня пред ме та;
• спе ці аль ні знан ня (тех но ло гій і ме то дик

на вчан ня).

При цьо му ніх то з рес пон ден тів, які
брали участь у фо кус-гру пах, не від зна чив
най го лов ні шо го по каз ни ка успіш нос ті пе -
да го га — ло яль нос ті по від но шен ню до на -
чаль ст ва.

На ступ ні обов’яз ко ві дії у про це сі ство -
рен ня брен да — пе ре да ча ви бра но го по зи -
ці о ну ван ня ці льо во му сег мен та за до по мо -
гою мар ке тин го вих ко му ні ка цій — осо бис -
тих кон так тів, PR, паб лі сі ті, спе ці аль них
ак цій, ство рен ня імід жу. Важ ли во пам’ята -
ти, що про дукт по ви нен від по ві да ти пі ару.
Не від по від ність «роз кру че но го імід жу» й
убо го го внут ріш ньо го зміс ту ви яв ля єть ся
швид ко, і це роз ча ру ван ня на ба га то гір ше,
ніж не вда лий імідж спо чат ку.

Ство рен ня «упа ков ки» брен да, який
упіз на ють, по чи на єть ся з на зви, ло го ти пу та
ін ших імід же вих еле мен тів. У до сить склад -
ній си ту а ції опи ня ють ся дер жав ні шко ли:
у них є но ме ри, але не має назв. Но ме ри
покли ка ні швид ше зне особ лю ва ти, ніж
роз різ ня ти. Для по рів нян ня уявіть со бі си -
ту а цію: ви йде те в те атр № 8 ди ви ти ся спек -
такль № 17, в яко му го лов ну роль грає
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артист № 136. Жах! Са ме то му ви ді ли ти
у сві до мос ті спо жи ва чів шко лу за її но ме -
ром ду же важ ко, а як що шкіл біль ше
1000 — прак тич но не мож ли во. Іно ді шко ли
за пам’ято ву ють за пріз ви щем ди рек то ра.
Про те на віть як що ду же го лос но зву чить
пріз ви ще «лю ди ни-брен да», якість освіт ніх
по слуг за ле жить від зу силь ба га тьох лю -
дей, а не тіль ки від неї.

Не дер жав ні освіт ні уста но ви віль ні ші
у ви бо рі назв. Най більш час то ви ко рис то -
ву ють ся: на зви-опи си; на зви, пов’яза ні
з ма те ринсь кою ком па нією; на зви-аб ре ві а -
ту ри (ак ро ні ми).

На зви-опи си не суть у со бі ха рак те рис -
ти ку на вчаль но го за кла ду, на яку орі єн ту -
ють ся уч ні й бать ки, і скла да ють ся з од но го
або кіль кох слів. Важ ли во, щоб на зва шко -
ли не бу ла гро міз д кою і не су пе ре чи ла ха -
рак те ру про дук ту. Важ ко со бі уяви ти, що би
шко ла, в якій учать ся ді ти із проб ле ма ми
в роз вит ку, но си ла на зву «Все знай ко».

На зви, пов’яза ні з ма те ринсь кою ком -
па нією (на прик лад, шко ла при на ці о наль -
но му уні вер си те ті, Шко ла ЮНЕСКО), до -
зво ля ють, з од но го бо ку, пе ре нес ти імідж
і ре пу та цію та кої ком па нії (ор га ні за ції)
на се бе, а з ін шо го — ви клю чи ти з ко ла сво -
їх по тен цій них спо жи ва чів кон ку рен тів ма -
те ринсь кої ком па нії.

На зви-аб ре ві а ту ри (ак ро ні ми) скла да -
ють ся із за го лов них букв опи со вої на зви й
зав ж ди ма ють роз шиф ров ку. Са мі по со бі
аб ре ві а ту ри не не суть жод ної ін фор ма ції,
то му та ка на зва по вин на бу ти бла го звуч -
ною та за пам’ято ву ва тись.

На пер ший по гляд, в освіт ньо го брен да
мен ше мож ли вос тей імід же вих ко му ні ка -
цій (су ве нір ні руч ки, те ки, кор по ра тив ні су -
ве ні ри то що), ніж у ком па нії. Про те все час -
ті ше зу стрі ча ють ся осо бис ті ві зит ки пра ців -
ни ків шкіл, що ден ни ки, спе ці аль но ви да ні
для уч нів кон к рет ної шко ли, бей д жи, фор -
ме ний одяг або ак се су а ри то що.

Іно ді дріб ни ці ба га то що ви рі шу ють, то -
му, про ду мав ши так зва ну упа ков ку, тре ба
звер ну ти ува гу на та кі мо мен ти:

• як одя га єть ся пер со нал (ко лір ні по єд -
нан ня, стиль, уні фор ма);

• ко му ні ка цію (мов ні особ ли вос ті пер со -
на лу, скла дан ня до ку мен тів);

• фор мат кон так тів (ви ко ри стан ня тех ні -
ки та за со бів ко му ні ка ції: сайт, елек т -
рон на пош та, те ле фон, ад ре си то що);

• ар хі тек ту ру, се ре до ви ще, ін тер’єри, ер -
го но мі ку;

• за со би пер со на лі за ції (ві зит ні кар т ки
пер со на лу, бей д жи, ви віс ка, ло го тип,
на яв ність стен дів з фо то гра фі я ми пра -
ців ни ків, бук ле ти з ін фор ма цією про
шко лу то що).

Що та ке стій ка дис три бу ція для
шко ли-брен да? Це мож ли вість для по -
тен цій но го спо жи ва ча знай ти ін фор ма цію
про неї. І в цьо му ду же до по ма га ють влас -

ний сайт і роз сил ки но вин. Шко ла, що бу -
дує бренд, по вин на по стій но під три му ва ти
кон так ти з по тен цій ни ми спо жи ва ча ми, чиї
дум ка та при хиль ність їй важ ли ві. Для цьо -
го не об хід но бра ти участь у всіх ма со вих
за хо дах, які освіт лю ва ти муть ся у ЗМІ, са -
мим ор га ні зо ву ва ти дні від кри тих две рей
і зу стрі чі ви пус к ни ків.

Кож ний на вчаль ний за клад, що пра цює
над ство рен ням влас но го брен да, по ви нен
ство ри ти ко ло спіл ку ван ня, ре фе рен т ну
гру пу. Для цьо го тре ба пред’яви ти сис те му
цін нос тей шко ли. Звіс но, як що шко ла ого -
ло сить, що во на пра во слав на або та тарсь -
ка, то втра тить час ти ну по тен цій ної ауди -
торії, за те з ін ши ми вий де більш тіс ний
кон такт.

Не вмін ня пред’яв ля ти свої цін нос ті
не озна чає, що цих цін нос тей не має. Для
кра що го уяв лен ня про бренд освіт ньої
уста но ви не об хід но ви зна чи ти, що важ ли -
ве, а що не прий нят не для шко ли. Важ ли во,
щоб цей спи сок не був схо жий на про пи са -
ну мі сію де яких шкіл: «За все доб ре — про -
ти всьо го по га но го».

На ступ ний етап — мі фо ло гі за ція, ство -
рен ня про се бе ці ліс но го епо су (іс то рій,
байок, анек до тів), який пе ре да ва ти меть ся
людям, мож ли во, і не знай о мим з ва ми.
Бре ха ти не мож на, мож на ви ко рис то ву ва ти
гі пер бо ли, ме та фо ри та ін ші лі те ра тур ні
прий о ми. Усі ці «А ви пам’ята є те, як од но го
ра зу Ва ся...» та кож пра цю ва ти муть на імідж
і бренд шко ли.

Вір ний і мо гут ній за сіб ство рен ня брен -
до во го іме ні — зро би ти щось, що ви кли кає
стій кий ін те рес. Для шко ли це мо же бу ти,
на прик лад, під го тов ле ний слайд-фільм
або пре зен та ція, в яких во на від ре ко мен -
до ва на в не спо ді ва но му світ лі. Це до по мо -
же по тен цій но му спо жи ва чу кра ще зро зу -

мі ти ме ту, цін нос ті на вчаль но го за кла ду.
Шко ла, яка хо че зро би ти со бі ім’я, по вин на
ство ри ти но вий кон текст, но вий по тік ко -
му ні ка ції, при вер ну ти но во го слу ха ча, чи -
та ча, гля да ча но вим про дук том, філь мом,
кни гою.

Брен ди за галь но сві то ві, у мас ш та -
бах кра ї ни, об лас ті, міс та, на віть мік ро -
рай о ну. Перш ніж по ча ти бу ду ва ти бренд,
дай те від по відь на за пи тан ня: бренд яко го
мас ш та бу бу де до стат нім? І як що прий ня то
рі шен ня ста ти брен до вим ім’ям у рам ках
сво го мік ро рай о ну, ро би ти це тре ба за ти -
ми ж пра ви ла ми: про яв ля ти ак тив ність,
під три му ва ти ко му ні ка цію, ство рю ва ти про
се бе ле ген ди, де мон ст ру ва ти лю дям свої
при ваб ли ві сто ро ни та свою сис те му цін -
нос тей.

Ро бо та над брен дом шко ли — без -
пе рер в ний про цес. На те що би за ро би ти
репу та цію та знай ти своє міс це в очах гро -
мадсь кос ті, іде ба га то ча су й сил, утра ти ти
ж їх лег ко та швид ко. Ниж че стис ло на во -
дить ся по слі дов ність дій з під трим ки (і,
мож ли во, роз вит ку) брен да шко ли:

1) ре тель но про ана лі зу ва ти свою ці льо ву
ауди то рію, ді зна ти ся, чим від різ ня ють -
ся ті сім’ї, ді тей яких ду же хо ті лось
би ба чи ти се ред сво їх уч нів (у жод но му
ви пад ку не ро би ти ак цент на за без пе -
че них);

2)сві до мо по бу ду ва ти свою про по зи цію
(про дукт) з ура ху ван ням най більш зна -
чу щих для ці льо во го спо жи ва ча ат ри -
бу тів і під три му ва ти ста біль ну якість то -
ва ру, від сте жу ю чи змі ни в за пи тах спо -
жи ва чів і по слу гах кон ку рен тів;

3)ство ри ти та по стій но ре гу лю ва ти сис те -
му прив’яз ки ма роч ної ін ди ві ду аль нос -
ті че рез роз роб ку ма роч них ат ри бу тів
(на прик лад, на зва, ло го тип, імідж, еле -
мен ти «упа ков ки»);

4)за без пе чу ва ти ста біль ну дис три бу цію
освіт ніх по слуг і не об хід ні для цьо го
мар ке тин го ві ко му ні ка ції;

5)де мон ст ру ва ти влас ну сис те му цін нос -
тей, ви ко рис то ву ю чи мож ли вос ті тех ні -
ки мі фо ди зай ну;

6)по стій но від сте жу ва ти змі ни в імід жі й
еле мен тах по зи ці о ну ван ня освіт ніх по -
слуг, що на да ють ся шко лою.

І на за кін чен ня кіль ка слів про роль ди -
рек то ра: бренд шко ли у знач ній мі рі —
бренд цієї лю ди ни. На шля ху ство рен ня
брен да ви ни ка ють об ста ви ни, що при му -
шу ють роз ду му ва ти: чи не за ли ши ти все,
як бу ло? Сум не пра ви ло та ке: щоб за ли -
ша тись на міс ці, тре ба біг ти, щоб до чо -
гось прий ти, тре ба біг ти удві чі швид ше.
Ку ди біг ти — ви бір за ва ми. Брен ди в осві -
ті — це без умов ні лі де ри, які ма ють доб ру
ре пу та цію, що під три му єть ся про тя гом
дов го го ча су, і зо рі єн то ва ні на ста біль ний
роз ви ток.

ШКОЛА

Кон ку рен тоз дат на шко ла —
це та ка шко ла, яка не має
проб лем із ком п лек та цією
кон тин ген ту уч нів, чиє ім’я
на слу ху, ку ди праг нуть
улаш ту ва тись на ро бо ту
і ви три му ють кон курс, щоб
там учи тись. 



Е. Псьол,
До нець ка шко ла № 39

У
спіх у на вчан ні — це стеж ка, яка ве де до ди тя чо го
сер ця, а в ньо му спа ла хує вог ник ба жан ня ста ти
най кра щим. Жит тє ва
ком пе тен т ність ді тей —
осно ва роз вит ку осо -

бис тос ті.
Сьо год ні, ко ли від бу ва ють ся

змі ни і мо дер ні за ція в га лу зі осві -
ти, особ ли ва ува га звер та єть ся
на роль шко ли як ор га ні за то ра
освіт ньо го се ре до ви ща для роз -
вит ку осо бис тос ті.

Су час на шко ла ви ма гає від
нас, пе да го гів, твор чо го під хо ду
до ро бо ти з уч ня ми. У сво їй ро бо -
ті звер та юсь до різ них ме то дів, які
да ють мож ли вість у сті нах шко ли
фор му ва ти жит тє ві ком пе тен т нос -
ті, твор чу осо бис тість, про буд жує
й роз ви ває в ди ти ні та лант, дає ді -
тям мож ли вість осмис ле но за сто -
со ву ва ти свої знан ня, ре алі зує їх
со ці аль ні по тре би, фор мує мо ти -
ва цію на на вчан ня.

Пе ред со бою став лю та кі ці лі:
Зро би ти про цес на вчан ня

по мож ли вос ті і ці ка вим і ра ці о -
наль ним.

Сис те ма тич но впро вад жу ва ти
мо де лю ван ня жит тє вих си ту а цій,
ро льо вих ігор.

По єд ну ва ти ро зу мо ве, мо -
раль не, ес те тич не, ху дож нє, тру до ве ви хо ван ня сво їх уч нів.

На мою дум ку, що би знай ти своє міс це в жит ті, учень су -
час ної шко ли по ви нен ма ти пев ні якос ті:

• гнуч ко адап ту ва тись у мін ли вих жит тє вих си ту а ці ях;
• са мо стій но та кри тич но мис ли ти;
• умі ти ба чи ти та фор му лю ва ти проб ле му (в осо бис то му,

про фе сій но му, гро мадсь ко му пла ні), зна хо ди ти шля хи її
ра ці о наль но го ви рі шен ня;

• усві дом лю ва ти, де і яким чи ном от ри ма ні знан ня мож на
ви ко рис та ти в на вко лиш ньо му се ре до ви щі;

• бу ти здат ним ге не ру ва ти но ві ідеї, твор чо мис ли ти;

• умі ти пра цю ва ти з ін фор ма цією (зби ра ти не об хід ні фак -
ти, ана лі зу ва ти їх, ви су ва ти й об ґ рун то ву ва ти гі по те зи
ви рі шен ня проб лем, ро би ти не об хід ні уза галь нен ня,
спів став лен ня з ана ло гіч ни ми або аль тер на тив ни ми ва -
рі ан та ми ви рі шен ня, уста нов лю ва ти ста тис тич ні за ко но- 

мір нос ті, ро би ти ар гу мен то -
вані ви снов ки, ви ко рис то ву ва -
ти їх для ви рі шен ня но вих
проб лем);

• бу ти ко му ні ка бель ним, кон -
так т ним у різ них со ці аль них
гру пах, умі ти пра цю ва ти в ко -
лек ти ві, у різ них га лу зях, різ -
них си ту а ці ях;

• умі ти са мо стій но пра цю ва ти
над роз вит ком влас но го ін -
телек ту, мо раль них якос тей,
куль тур но го рів ня.

Я як учи тель по стій но шу каю
від по відь на за пи тан ня, як на вча -
ти, як ство ри ти умо ви для роз -
витку й са мо ре а лі за ції осо бис -
тості кож ної ди ти ни у про це сі
навчан ня?. І дій ш ла ви снов ку, що
цьо го мож на до сяг ти, ви ко рис то -
ву ю чи ін но ва цій ні тех но ло гії —
тех но ло гії ін тер ак тив но го на вчан -
ня, пе ретво рю ю чи тра ди цій ний
урок на ін тер ак тив ний.

За вдя ки впро вад жен ню ін тер -
ак тив них ме то дів на вчан ня у сво -
їй ро бо ті по ба чи ла й пер ші ре -
зуль та ти:

• ви со кий рі вень по зи тив но го став лен ня ді тей до шко ли
та на вчан ня;

• ви со ку на вчаль ну ак тив ність уч нів;
• за ці кав ле ність у кін це во му ре зуль та ті своє пра ці;
• ба жан ня бра ти участь у різ но ма ніт них кон кур сах із різ -

них пред ме тів.

Хо чу звер ну тись до сво їх ко лег-учи те лів: смі ливі ше ви -
ко рис то вуй те но ве, не зу пи няй тесь на до сяг ну то му. І успіх
прий де до кож но го, обов’яз ко во!

ПЕДАГОГІЧНЕ ЕСЕ
ТРИБУНА
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МІКРОФОН

У груд ні Мі ніс тер ст во осві ти та на уки, мо ло ді та спор ту ад ре су ва ло
рай он ним і місь ким управ лін ням осві ти лист за № 1/9–879 «Що до ово ло -
дін ня учи те ля ми за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів ін фор ма цій но-
ко му ні ка цій ни ми тех но ло гі я ми», де йдеть ся про 95–100 % лік ві да цію
комп’ютер ної не пи сем нос ті се ред учи те лів шкіл і про по ну єть ся по до ла -
ти ті жа лю гід ні 5 %, що за ли ши лись, на зи мо вих ка ні ку лах.

Роз ви ток те ми жва вої дис ку сії на на шо му сай ті Osvita.ua за дав до пи су вач
За вуч. Ска жу ли ше, що цей лист ду же на га дує лист Ва ню ші на «дЄрЄвню дЄ -
душ кє». І як що пан Жеб ровсь кий пи ше та кі лис ти, то ви прав ля ти без по рад ність
тре ба йо му! Не хай спо чат ку ви вчить, що та ке офі цій но-ді ло вий стиль!

Ко мен тар ре дак ції: ну й так — не так, і так — не отак! Ви да ли офі цій но-ді ло -
вий на каз — не спра цю ва ло, то ді звер ну лись до вчи те лів з ін тим но-осо бис тим
лис том. Ну як же ще на шо му мі ніс тер ст ву під би ра ти мо ву спіл ку ван ня!

Ну я. Ну яка різ ни ця, 100 % во ло ді ють чи 70 %? Усе од но ті, хто во ло діє, не
ма ють змо ги ни ми ко рис ту ва тись, як що на шко лу кіль ка до по топ них так зва них
комп’юте рів. За без печ те кож ний ка бі нет но ут бу ком, дош кою, про ек то ром —
та за три дні всі на вчать ся. А так... як ді ста ли ці зві ти та ста тис ти ки. Да ли би кра -
ще нор маль но пра цю ва ти!

Ко мен тар ре дак ції: ко лись у шко лі ви вча ли ін фор ма ти ку в «без комп’ютер -
но му ре жи мі» й ні чо го — усіх на вчи ли. А ді то чок спо чат ку вчать пла ва ти в «су -
хо му ба сей ні», а по тім уже й во ду на ли ва ють.

Сasta. Кіль кість учи те лів, які во ло ді ють комп’юте ра ми, не збіль шиться від
кіль кос ті на пи са них на ка зів, роз по ряд жень, уні вер са лів, лис тів. Ско ро у шко лі
вчи те лів уза га лі не за ли шить ся, ду же ско ро... Ось то ді й ше фу від зві ту є те, що
план ви ко на но, ко ли кіль кість учи те лів бу де до рів ню ва ти кіль кос ті мі ніс т рів.

Ко мен тар ре дак ції: якийсь не зов сім зро зу мі лий на тяк. Ви що, про по ну є те
роз ши рен ня шта ту мі ніс тер ст ва до кіль кос ті вчи те лів? Так це дер жав ним бюд -
же том на на ступ ний рік не пе ред ба че но!

Інфор ма тик. А хто бу де вчи ти вчи те лів? Скіль ки на це ви ді ле но кош тів?
Чи бу де як у по пе ред ньо му ро ці... при му си ли ін фор ма ти ків без кош тов но у свій

ЧИ ВДАЛОСЯ ШКОЛАМ ДОСЯГТИ
100 % КОМ’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ?

час цим зай ма тись, у нас і так ба га то не своєї ро бо ти! А на ві що вза -
га лі на вча ти тих, ко му не має де за сто су ва ти свої знан ня. У шко лі
комп’юте ри тіль ки в комп’ютер но му кла сі, на яких уста нов ле ні пі -
ратсь кі про гра ми, — ін ших не має, бо во ни гро шей кош ту ють.

Ко мен тар ре дак ції: а що від по ві да ють усі вчи те лі на за пи тан ня уч -
ня «А на ві що ме ні ця хі мія»? При га да ли сак ра мен таль не — знан ня
за пле чи ма не но си ти!

Учи тель. «При ни жен ня» и пос ле ов ла де ния комп’юте ром ни ку да
не де ва ет ся, по то му что учи те лей пре вра ти ли в бес п рав ных ра бов!

Ко мен тар ре дак ції: ну по годь те ся, що без прав ний раб, який во -
ло діє ве ли чез ни ми на вич ка ми ко рис ту ва ча комп’юте ром, справ ляє
біль ше вра жен ня, ніж раб без та ких про фе сій них ком пе тен т нос тей.

Чи тач. Бу дуть ка ні ку ли, по тім зно ву ка ні ку ли, то ді від пус т ка...
Учи тель під ке рів ниц т вом ди рек то ра бу де про дов жу ва ти «ви прав ля -
ти ста тис ти ку». А що чи хто ви пра вить ста тис ти ку (ужи те по га не сло -
во — ред.) чи нов ни ка від осві ти?

Ко мен тар ре дак ції: «Ме та — ні що, а рух — усе!», — фі ло софсь ка
дум ка з пер шої сен тен ції Чи та ча, а сто сов но дру гої — ста тис ти ку осві -
тянсь ко го мі ніс тер ст ва мо жуть ви пра ви ти, на прик лад, «там, на го рі».

lamela. Ві рю у ва ше ро зу мін ня і від по ві даль ність, — ідеть ся в лис -
ті, та спо чат ку не хай ша нов ні чи нов ни ки по ка жуть своє ро зу мін ня та
від по ві даль ність.

Ко мен тар ре дак ції: у кож но го свої проб ле ми: в од них — юш ка рі -
день ка, а в ін ших — пер ли ни дріб нень кі!

PR. Я ди рек тор шко ли. Що я мо жу зро би ти? Які в ме не пра ва?
Ви знай ш ли край ньо го за прин ци пом: стук ни, Мар ко — ти дур ні ший.
Хай Бог вас су дить. У ме не на вас уже сил не має.

Ко мен тар ре дак ції: бог тер пів і нам ве лів. Так що, ша нов ний ди -
рек то ре, тер пі ти вам ще й тер пі ти...

Учи тель. На пев но, са мі ж і про си ли да ти циф ри, що всі ово ло ді ли
ком п’юте ром, а то ді ди рек то ри вин ні! Не має ма те рі аль ної ба зи, ось і все!

Ко мен тар ре дак ції: а хі ба у шко лі ма те рі аль на ба за є го лов ною?
Ну не має в хі мі ків кол бо чок, у біо ло гів — яки хось «во ло гих пре па ра -
тів», а в ма те ма ти ків — на віть пу тя що го цир ку ля, й ні чо го — прак тич -
на час ти на всіх на вчаль них про грам за люб ки ви ко ну єть ся.

Ві та лій. Зно ву чер го ва про фа на ція. Шу ка є мо вин них там, де їх
не має... Жодні кур си, за нят тя для вчи те лів не до по мо жуть, до ки
в кож но го вчи те ля не бу де влас но го комп’юте ра.

Ко мен тар ре дак ції: ну, зна є те, із гро ши ма будь-який бов дур про -
жи ве, а без гро шей як? Сла бо? А тре ба!

Про си мо ви ба чен ня в на ших до пи су ва чів, але ми бу ли зму ше ні
трохи під чис ти ти ва ші ко мен та рі, бо то ді б уза га лі не за ли ши лось тек -
с ту, а тіль ки сло ва та не га тив ні емо ції.



ПЕРЕРВА

Я
кщо од ним із про об ра зів (хо ча й не єди -
ним) Ді да Мо ро за є схід но слов’янський
об ря до вий Мо роз, то об раз Сні гу ронь ки
у віт чиз ня но му на род но му об ря ді не за -
фік со ва но. Від сут ня во на (на від мі ну від

Ле ля) й у штуч но скон ст ру йо ва ній мі фо ло гії ХVIII сто -
літ тя. Про те у фоль к ло рі об раз Сні гур ки є: він ві до мий
з на род ної каз ки про зроб ле ну зі сні гу дів чи ну, яка
ожи ла. Ця сніж на дів чин ка вліт ку йде з по друж ка ми
в ліс по яго ди або гу бить ся в ньому (і в цьо му ви пад ку
її ря ту ють тва ри ни, призвів ши її на со бі до до му), або
та не, стри ба ю чи че рез ба гат тя (імо вір но, ку паль ське).
Остан ній ва рі ант більш по ка зо вий і, швид ше за все,
по чат ко вий. У ньо му знай шов від дзер ка лен ня міф про
при род ні ду хи, що ги нуть при змі ні се зо ну: на род же на
взим ку зі сні гу іс то та при настан ні лі та та не, пе ре тво -
рю ю чись на хмар ку. Тут ви яв ля єть ся зв’язок з ка лен -
дар ним ку паль ським об ря дом стри бан ня че рез ба гат -
тя, яке є іні ці а цією, — у цей мо мент дів чин ка пе ре тво -
рю єть ся на дів чи ну. Сні гу ронь ка як се зон ний зи мо вий
пер со наж ги не із при хо дом лі та.

Образ Сні гур ки по даль ший роз ви ток от ри мав у ро -
бо тах пе да го гів кін ця XIX— по чат ку XX сто літ тя, які го -
ту ва ли сце на рії для ди тя чих но во річ них яли нок. Образ
Сні гу ронь ки уні каль ний для слов’янської куль ту ри.
У за хід ній но во річ ній і різ д вя ній мі фо ло гії не має жі но -
чих пер со на жів.

Сні гу ронь ка міц но пов’яза на з Ді дом Мо ро зом
як спо рід не ним зв’яз ком (во на йо го внуч ка), так і сю -
жет ним: з’яв ля ю чись на свя ті од но час но (або май же
од но час но), во ни при во дять із со бою лі со вих зві рів,
роз ва жа ють ді тей, при но сять їм по да рун ки. Бу ду чи
по міч ни цею Ді да Мо ро за, Сні гу ронь ка сприяє вста -
нов лен ню кон так ту між Ді дом Мо ро зом і діть ми. Ді ти
на пе ред зна ють про їх при хід на ялин ку, про те пи тан -
ня про міс це зна ход жен ня Сні гу ронь ки в ін ший час,
про її бать ків, про те, чо му во на не ста ріє (у чо му сек -
рет її віч ної мо ло дос ті), їх зви чай но не тур бу ють.

Якщо об раз Ді да Мо ро за встиг офор ми тись у мі фо -
ло гіч ний пер со наж і увій ти у сце на рій ди тя чих яли нок
ще до ре во лю ції, то зі Сні гу ронь кою цьо го не ста ло. Ось
уже дій с но на ці о наль не ноу-хау. Мож ли во, Дід Мо роз
ви пе ре див Сні гу ронь ку, то му що бі ля ньо го опи ни ли ся
за хід но єв ро пейські двій ни ки: да ру валь ни ки яли нок
і по да рун ків (св. Ми ко ла, Сан та Кла ус, Father Christmas
та ін.), то ді як Сні гур ка в цьо му від но шен ні ви яви лась

уні каль ною, іс ну ю чою тіль ки у схід но слов’янській куль -
ту рі. Мар но шу ка ти в за хід ній но во річ ній і різ д вя ній мі -
фо логії її ана ло ги. Ані Ма лан ка, в Га ліції, По до лії та Бес -
са ра бії яка бе ре участь 31 груд ня в об ря до во му дійст ві,
ані св. Ка те ри на та св. Лю ція, які в день їх те зо і ме нитства
ви сту па ють у де яких єв ро пейських на ро дів у ро лі да ру -
валь ниць, ані іта лійська Бе фа на, яка в ніч на Бо го яв лен -
ня ки дає ді тям у че ре вич ки по да рун ки, ні чим не на га ду -
ють віт чиз ня ну Сні гу ронь ку, і жод на з них не має чо ло ві -
чо го «на пар ни ка». Жі но чих пер со на жів, по в’я за них
з Но вим ро ком та ялин кою, на За хо ді не іс нує.

Убран ня Сні гу ронь ки — тра ди цій ний се ред ньо -
руський зи мо вий на ряд: шуб ка си ньо го ко льо ру (на
від мі ну від Ді да Мо ро за, ко лір са ме си ній, чер во но го
в її гар де ро бі не має), об ля мо ва на бі лим хут ром, дов -
га ру ся ва ко са, бі ла ша поч ка, чо біт ки з ви шив кою —
об раз на ре че ної. Але во на — дів чи на з до лею, іс то рією
та мі сією, спов не на по чут тя обов’яз ку та знан ня своєї
особ ли вої ролі. Їй ні ко ли не знай ти про сто го людсько -
го щас тя. У ній по єд ну ють ся така жі но ча ми лість і не -
при ступ ність, хо лод ність — чи це не го то вий ар хе тип,
так і хо четь ся ска за ти: усі ми ро дом з ди тин ст ва.

Ще до ре во лю ції Сні гу ронь ка бу ла пред с тав ле на
на ялин ках до стат ньо широ ко: ляль ки-сні гу ронь ки ві -
ша ли на ялин ку, дів чат ка в кос тю мі Сні гу ронь ки бра ли
участь у свя ті, про Сні гу ронь ку де кла му ва ли вір ші, во на
бу ла го лов ним пер со на жем ін с це ні за цій на род ної каз -
ки, фраг мен тів п’єси Островсько го й опе ри Римсько го-
Кор са ко ва. Але в ро лі ве ду чої на свя ті ялин ки Сні гу -
ронь ка в ці ро ки ні ко ли не ви сту па ла.

Свій су час ний ви гляд об раз Сні гу ронь ки от ри мав
у 1935 ро ці в Ра дянсько му Со ю зі, пі сля офі цій но го до -
зво лу свят ку ван ня Но во го ро ку. У груд ні 1935 ро ку со -
рат ник Ста лі на, член Пре зи дії ЦВК СРСР Пав ло Пос ти -
шев опуб лі ку вав у га зе ті «Прав да» стат тю, де за про по -
ну вав ор га ні зу ва ти для ді тей свят ку ван ня Но во го Ро ку.
У Хар ко ві був уро чис то ор га ні зо ва ний ди тя чий но во -
річ ний ра нок. На свя то Дід Мо роз при хо дить з ону -
кою — дів чин кою Сні гу ронь кою.

Збір ний об раз Ді ду ся Мо ро за бу ло по бу до ва но
за мо ти ва ми біо гра фії Свя то го Ми ко ли, а та кож
за опи са ми древ ньо с лов’янських бо жеств Зи мо вої До -
ро ги, По звез да та Ка ро чу на. Ні на що не схо жий ха рак -
тер язич ниць ких бо жеств пок лав на ча ло по ве дін ці Ді -
ду ся Мо ро за: спо чат ку він зби рав жер т воп ри не сен -
ня — крав ді то чок і від но сив їх у міш ку. Про те з ча сом,

СНІГУРОНЬКА
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як це бу ває, усе змі ни лось, і під впли вом пра во слав -
них тра ди цій Ді дусь Мо роз по доб рі шав і став уже
сам об да ро ву ва ти діт во ру. Цей об раз був оста точ но
офор м ле ний у Ра дянській Ро сії: Ді дусь Мо роз став
сим во лом свят ку ван ня Но во го Ро ку, що за мі ни ло
в ідео ло гії ате їз му най улюб ле ні ше діть ми в до ре во -
лю цій ній Ро сії свя то Різ д ва Хрис то во го.

З по да чі біль шо ви ків імід жем но во го сим во лу
зай ня лись каз ка рі всіх мас тей — ра дянські пись мен -
ни ки, ху дож ни ки, по ети, кі не ма тог ра фіс ти та му зи -
кан ти. Усі ра зом во ни і «скла ли» об раз Ді да Мо ро за:
високий, мо гут ній, си ва бо ро да, ков пак і дов га шу ба
в тон, об ля мо ва ні бі лим ле бе ди ним пу хом, по яс. Си -
ній ко лір зго дом став ви тіс ня тись більш на ряд ним
чер во ним, більш жит тє ра діс ним, від кри тим, емо -
цій ним. На шу бі з’яви лась ви шив ка (за раз, ко ли
ново річ ні свя та в нас про дов жу ють ся два тиж ні, це
зда єть ся ціл ком ви прав да ним). Взут тя — ве ли чез ні
чо бо ти або ва лян ки, на ру ках — ру ка ви ці. Йо го па -
ли ця — ча рів на, з на бал даш ни ком. Він не но сить
оку ля ри та не ку рить люль ку, як це ро бить Сан та.
«Наш» їз дить на са нях, за пря же них трій кою по ро -
дис тих ко ней, на від мі ну від Сан ти, який управ ляє
упряж кою з вось ми оле нів. Крім Сні гу ронь ки Ді да
Мо ро за зав ж ди су про вод жує сви та — сні го ви ки, які
не суть міш ки з по да рун ка ми, пта хи та ін ші меш кан ці
лі су. Свої да ри він роз дає на свій роз суд, йо го по да -
ру нок тре ба за слу жи ти, якось від різ ни тись.

У кни гах про ор га ні за цію но во річ них яли нок
цього пе рі о ду Сні гу ронь ка ви сту пає на рів ні з Ді дом
Мо ро зом як йо го онуч ка, по міч ник і по се ред ник
у спіл ку ван ні між ним і діть ми. На по чат ку 1937 ро ку
Дід Мо роз і Сні гу ронь ка впер ше з’яви лись ра зом
на свя ті ялин ки в Мос ковсько му до мі со ю зів.

Образ Сні гу ронь ки в наш час, ма буть, от ри мав
най біль ший роз ви ток, на від мі ну від більш ка но ніч -
но го об ра зу Ді да Мо ро за. Не до мов ле ність са мої іс -
то рії Сні гу ронь ки на род жує ма су вер сій, і мож на ка -
за ти про те, що імідж Сні гу ронь ки про дов жує мі ня -
тись. Во на ре агує на мо ду, Сні гу ронь ка мі няє на ря ди
за леж но від тен ден цій се зо ну, з’яв ля єть ся в най різ ні -
ших ро лях у рек ла мі й не пе ре стає ви кли ка ти ро ман -
тич ні по чут тя у про ти леж ної ста ті — об раз Сні гу ронь -
ки за по пу ляр ніс тю мож на по рів ня ти з об ра зом мед -
сес т ри, стю ар де си чи вчи тель ки.
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В. Кра сіль ні ко ва
Ро сійсь ка Фе де ра ція

В
и зна чаль ною по зи цією до слід жень у будь-якій га -
лу зі на уки є од но знач ність тер мі но ло гії, її об ґ рун -
то ва ність і пов но та, що до зво ляє про во ди ти ви -
вчен ня проб лем більш ефек тив но й по слі дов но.
Без умов но, но ва га лузь на уки або но во го яви ща не

зав ж ди до зво ляє від ра зу знай ти та за про по ну ва ти ко рект не
трак ту ван ня то го чи ін шо го по нят тя. Спро бу є мо ро зі бра тись
в іс ну ю чих по нят тях, що сто су ють ся комп’ютер них тех но ло -
гій на вчан ня. Зміс тов не трак ту ван ня осно во по лож них по ня -
тій них ка те го рій но вої тех но ло гії на вчан ня ви ма гає уваж но -
го роз гля ду. Ура хо ву ю чи, що освіт ні те о рії зав ж ди ін тег ра -
цій ні, аку му лю ють да ні різ них на ук, слід че ка ти, що й са мі
те о рії на вчан ня по вин ні зба га ти ти, сфор му ва ти, ви ок ре ми -
ти но ві якос ті з те о рій на вчан ня, що всто я ли та іс ну ють у но -
вих умо вах, Зро зу мі ло, ін тег ра ція на ук та їх но ві вза ємо сто -
сун ки до зво лять роз гля ну ти, опи са ти, по яс ни ти про гнос тич -
ні та пе ре тво рю валь ні фун к ції но вої освіт ньої те о рії, як що
не від бу деть ся про сто го ме ха ніч но го пе ре не сен ня за ко но -
мір нос тей і прин ци пів із за сто со ва них на ук у но ву те о рію.

Нас у пер шу чер гу по вин но ці ка ви ти, як по яс ни ти й об -
 рун ту ва ти ту но виз ну, яку внес ли но ві до сяг нен ня на уки
й тех ні ки в на вчан ня. Що та ке комп’ютер ні тех но ло гії

навчан ня? Як до вес ти, що комп’ютер ні за со би на вчан ня
зміню ють освіт ній про цес на кра ще? Що но во го внес ло
у тра ди цій ний про цес на вчан ня упро вад жен ня комп’юте ра
та но вих за со бів зв’яз ку?

Ви вчен ня цієї склад ної проб ле ми по чне мо з роз гля ду ря -
ду ви зна чень і в пер шу чер гу ви зна чен ня «комп’ютер ні тех -
но ло гії на вчан ня».

Ста нов лен ня будь-якої на уки про хо дить пев ні ета пи:
• за род жен ня, іно ді бо яз ко го, на до тик, а ін ко ли бур х ли -

вого, де не ми ну чі зльо ти та про тве ре зін ня, які змі ни ли
ей фо рію від но виз ни, що урва лась;

• ста нов лен ня — осмис лен ня но виз ни та зна чу щос ті ін но -
ва цій, ди на міч ний роз ви ток і фор му ван ня по ня тій но го
апа ра ту та прин ци пів іс ну ван ня й за сто су ван ня;

• на реш ті, етап роз вит ку не тіль ки най но ві шої га лу зі знань
та ак тив не ви ко ри стан ня її для роз вит ку су між них, а ін -
ко ли й не спо ді ва них для за сто су ван ня га лу зей.

Для яви ща сфе ри на уки і тех но ло гій, які пре тен ду ють
на пе ре тво рен ня прак тич но всіх га лу зей на уки, со ці аль но го
жит тя, ви роб ниц т ва, не мо же бу ти чіт ких меж між ета па ми
ста нов лен ня й роз вит ку, оскіль ки не ми ну че вплив на ін но -
ва цію, що з’яви ла ся, з бо ку су між них га лу зей, які ак тив но її
ви ко рис то ву ють. Як на слі док, по вин но від бу ва тись осмис -
лен ня й пе ре ос мис лен ня основ но во го і в пер шу чер гу,
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здава ло ся би, по ня тій но го апа ра ту ін -
но ва цій но го на пря му роз вит ку, що
всто яв. Ба га то до слід ни ків роз гля да ють
те о ре тич ні пи тан ня ін фор ма ти за ції
осві ти, ви зна чаль ні на пря ми до слід -
жень у сфе рі ви ко ри стан ня ін фор ма -
цій них тех но ло гій у сис те мі осві ти.

Слід за зна чи ти, що ба га то до слід ни -
ків чіт ко не роз во дять по нят тя, що ви -
ко рис то ву ють ся в до слід жен нях, і від -
зна ча ють при кла ди ба га то знач нос ті
одно го й то го са мо го спе ци фіч но го
спо со бу на вчан ня, що має різ ні на зви в
на уко во-пе да го гіч но му се ре до ви щі, а
са ме: елек т рон ний під руч ник, ком п’ю -
те ри зо ва ний під руч ник то що.

Прий ня ти во льо ве рі шен ня про од -
но знач ність ви ко ри стан ня яко го-не -
будь ви зна чен ня нав ряд чи мож ли во,
та й бу ло би по мил кою, з на шої точ ки
зо ру, оскіль ки йде на уко вий по шук те -
о ре тич них основ на вчан ня в но вих ін -
фор ма цій но-освіт ніх се ре до ви щах,
уточ ню ють ся фор му лю ван ня, ви вча -
ють ся ме жі за сто су ван ня по нять та їх
вза є мозв’язок з ін ши ми ви зна чен ня ми
й де фі ні ці я ми.

Стрім кий роз ви ток до стат ньо но вої
ду же ди на міч ної га лу зі знань, до якої
від но сять ся й ін фор ма цій ні тех но ло гії,
ви ма гає роз роб ки по ня тій но го апа ра ту
як ме то до ло гіч ної осно ви будь-яко го
до слід жен ня. За сло ва ми І. Ро берт:
«...швид кість змін, що від бу ва ють ся
в га лу зях, пов’яза них з удос ко на лен -
ням і роз вит ком ін фор ма цій них і ко му -
ні ка цій них тех но ло гій, не має ана ло гів,
а освіт ня сфе ра ви ко рис то вує ці тех но -
ло гії, на жаль, у ре жи мі за піз нен ня і,
до то го ж, не най ак тив ні шим чи ном».

Ви хо дя чи й час т ко во ке ру ю чись по -
пе ред нім ви слов лен ням, про по ну є мо
звер ну ти ува гу на те, що й роз роб ле -
ний по ня тій ний апа рат, пред с тав ле ний
у тлу мач но му слов ни ку з ін фор ма ти за -
ції осві ти, ви ма гає пев но го уточ нен ня й
кон к ре ти за ції, ура ху ван ня яв но но вих,
що всто я ли, але увій ш ли в да ний слов -
ник, по нять га лу зі ін фор ма ти за ції осві -
ти, що ви ко рис то ву ють ся в ній.

На ве де мо най по ши ре ні ші ви зна -
чен ня ін фор ма цій них і ко му ні ка цій них
тех но ло гій.

Су час ні ін фор ма цій ні тех но ло гії —
су куп ність ма те ма тич них і кі бер не тич -
них ме то дів, су час них тех ніч них за -
собів, що за без пе чу ють здій с нен ня
збо ру, збе рі ган ня, об роб ки та пе ре да чі
ін фор ма ції на осно ві су час ної ком п’ю -
тер ної тех ні ки.

Це ви зна чен ня ін фор ма цій них тех -
но ло гій ви ко рис то ву єть ся час то, його
ми й до три му ва ти ме мось. Су час ні ін -
фор ма цій ні тех но ло гії на вчан ня — су -
куп ність су час ної комп’ютер ної тех ні -

ки, ін стру мен таль них про грам них за -
со бів, що за без пе чу ють ін тер ак тив ний
про грам но-ме то дич ний суп ро від су -
час них тех но ло гій на вчан ня.

Ко му ні ка цій ні тех но ло гії — су куп -
ність ма те ма тич них ме то дів, су час них
тех ніч них за со бів, що за без пе чу ють
вза є мо дію сис тем об мі ну ін фор ма цією
з ко рис ту ва ча ми (ін ши ми сис те ма ми).

Інфор ма цій ні та ко му ні ка цій ні тех -
но ло гії (ІКТ) є не об хід ною сис те мо -
 утво рюючоою умо вою, ба зою, на осно -
ві якої роз роб ля ють ся й роз ви ва ють ся
но ві тех но ло гії на вчан ня.

Роз гля ду мож ли вос тей та особ ли -
вос тей ство рен ня су час них тех но ло гій
на вчан ня на осно ві но вих тех ніч них
влас ти вос тей і тех но ло гіч них мож ли -
вос тей комп’юте ра й су час них спо со -
бів вза є мо дії зай ма ють ся ба га то до слід -
ни ків.

У сво їй ро бо ті Г. Се лев ко про вів
кла си фі ка цію ві до мих тех но ло гій на -
вчан ня й за ува жує: «Уза га лі ка жу чи,
будь-яка пе да го гіч на тех но ло гія —
це ін фор ма цій на тех но ло гія, оскіль ки
осно ву тех но ло гіч но го про це су на вчан -
ня скла да ють ін фор ма ція та її рух (пе -
ре тво рен ня). На наш по гляд, більш уда -
лим тер мі ном для тех но ло гій на вчан ня,
що ви ко рис то ву ють комп’ютер, є
комп’ютер на тех но ло гія».

Про по ну є мо наш під хід до по бу до -
ви ви зна чен ня комп’ютер ні тех но ло гії
на вчан ня. Роз гля не мо скла до ві да но го
по нят тя:

• тех но ло гія (від двох грець ких слів
techno — мис тец т во, май с тер ність,
умін ня і logos — на ука, на вчан ня) —
це су куп ність ме то дів об роб ки, змі -
ни ста ну, влас ти вос ті, фор ми си ро -

ви ни, ма те рі а лу або на пів фаб ри ка -
ту, здій с ню ва но го у про це сі ви роб -
ниц т ва про дук ції. За да ча тех но ло гії
як на уки — ви яв лен ня за ко но мер -
нос тей з ме тою ви зна чен ня та ви -
кори стан ня на прак ти ці най ефек -
тив ні ших еко но міч них ви роб ни чих
про це сів;

• на вчан ня — ці ле спря мо ва но ор га -
нізо ва ний, пла но мір но й сис те ма -
тично здій с ню ва ний про цес ово ло -
діння знан ня ми, умін ня ми й на вич -
ка ми під ке рів ниц т вом до свід че них
осіб — пе да го гів чи май ст рів.

З ра ні ше роз гля ну тих мір ку вань
спро бу є мо ви вес ти ви зна чен ня «тех но -
ло гії на вчан ня».

Тех но ло гія на вчан ня — су куп ність
ме то дів, прий о мів, спосо бів, що за без -
пе чу ють:

• здій с нен ня ці ле спря мо ва но го, ор га -
ні зо ва но го, пла но мір ного й сис те -
ма тич но го про це су під го тов ки уч -
нів у кон к рет ній га лу зі знань, на -
уко вих до сяг нень, тех ні ки;

• фор му ван ня умов для ре алі за ції по -
треб сис те ми на вчан ня, са мо нав -
чан ня й са мо кон т ро лю.

До да ван ня ще од но го сло ва «ком -
п’ютер ні» до по бу до ва но го ви зна чен ня
під крес лює суть прин ци по вої но виз ни,
яку вно сить комп’ютер в ор га ні за цію
на вчан ня. Ми прос то пе ре ра ху є мо
прин ци по во важ ли ві мож ли вос ті ком -
п’юте ра як за со бу, що пе ре тво рює тра -
ди цій ну тех но ло гію на вчан ня.

До основ них мож ли вос тей ком п’ю -
те ра від но сять:

• під го тов ку, збе рі ган ня та пе ре да чу
ін фор ма ції;

• мож ли вість управ лін ня са мо стій -
ною пі зна валь ною ді яль ніс тю уч ня;

• мож ли вість за без пе чен ня ін ди ві -
дуаль ної осо бис тіс но-ді яль ніс ної й
осо бис тіс но зо рі єн то ва ної мо де лі
на вчан ня та са мо нав чан ня;

• мож ли вість ба га то біч ної вза є мо дії
суб’єк тів освіт ньо го про це су;

• за без пе чен ня мож ли вос ті ін тер ак -
тив ної ро бо ти в комп’ютер них се -
ре до ви щах.

Про ве де мо де яке уточ нен ня цьо -
го по нят тя, по вер нув шись до по єд нан -
ня слів «комп’ютер ні тех но ло гії на -
вчан ня».

Комп’ютер ні тех но ло гії на вчан -
ня — це су куп ність ме то дів, прий о мів,
спо со бів, за со бів за без пе чен ня пе да го -
гіч них умов для ці ле спря мо ва но го про -
це су на вчан ня, са мо нав чан ня й са мо -
кон т ро лю на осно ві комп’ютер ної
техні ки, за со бів те ле ко му ні ка цій но го
зв’яз ку, ін тер ак тив но го про грам но-
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Про по ну є мо звер ну ти ува гу
на те, що й роз роб ле ний по -
ня тій ний апа рат, пред с тав -
ле ний у тлу мач но му слов ни -
ку з ін фор ма ти за ції осві ти,
ви ма гає пев но го уточ нен ня
й кон к ре ти за ції.
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мето дич но го за без пе чен ня, що мо -
делю ють час ти ну фун к цій пе да го га
за уяв лен ням, пе ре да чею ін фор ма ції,
управ лін ням на вчаль ної та пі зна валь -
ної осо бис тіс но зо рі єн то ва ної ді яль -
нос ті уч нів.

У ви зна чен ні «комп’ютер ні тех но -
ло гії на вчан ня» за кла де на сис те ма пе -
ре тво рень про це су на вчан ня на ба зі
інфор ма цій но-ко му ні ка цій них тех но -
ло гій (ІКТ). У за про по но ва но му ви зна -
чен ні но вої тех но ло гії на вчан ня не об -
хід но звер ну ти ува гу в пер шу чер гу
на два ню ан си. Ми ви ко рис то ву є мо
тер мін «той, хто на вча єть ся», а не «той,
ко го на вча ють», що ду же час то мож на
спо сте рі га ти в різ них дже ре лах при
роз гля ді за сто су ван ня комп’ютер них
тех но ло гій на вчан ня.

Без умов но, за про по но ва не ви зна -
чен ня комп’ютер них тех но ло гій на -
вчан ня не без до ган не і з ча сом ви ма га -
ти ме де яких уточ нень фра зе о ло гії і,
мож ли во, змі ни, але най го лов ні ше,
з на шої точ ки зо ру, тут пред с тав ле но.
Про по ну є мо роз гля ну ти ще ряд ви -
значень у кон тек с ті про ве де них мір -
кувань.

Комп’ютер ні за со би на вчан ня
(КЗН) — про грам но-апа рат ні за со би,
що від по ві да ють основ ним ди дак тич -
ним прин ци пам ор га ні за ції й фун к ці о -
ну ван ня освіт ньо го про це су та ба зу -
ють ся на су час них до сяг нен нях на ук
(пси хо ло гії, пе да го гі ки, ін фор ма ти ки
то що), ре алі зу ю чи час ти ну фун к цій пе -
да го га та за без пе чу ю чи ін тер ак тив не
управ лін ня й ор га ні за цію пі зна валь ної
ді яль нос ті уч нів.

КЗН мож на роз гля да ти як особ ли ве
се ре до ви ще ор га ні за ції ро зу мо вої ді -
яль нос ті суб’єк тів освіт ньо го про це су.
Пси хо ло гам, пе да го гам і фа хів цям
будь-яких га лу зей доб ре ві до мо, що от -
ри ман ня но вих знань від бу ва єть ся
тіль ки у про це сі влас ної ро зу мо вої ді -
яль нос ті. Ба га то со тень ро ків уче ні
нама га ють ся зро зу мі ти струк ту ру та
ме ха нізм пі зна валь ної ді яль нос ті. Пі -
зна валь на ді яль ність ба га то гран на.
Не іс нує єди но го спо со бу за сво єн ня
знань і ре алі за ції дій для та кої ви со ко -
ор га ні зо ва ної сис те ми, як лю ди на.
Обме жен ня мож ли вос тей на вчан ня,
яким би воно не бу ло єди ним, хай
навіть най ефек тив ні шим ал го рит мом
пі зна валь ної ді яль нос ті, пе ре тво ри ло б
лю ди ну на ма ши ну з жор ст ко за про -
гра мо ва ним про це сом за сво єн ня ін -
фор ма ції, от ри ма ної із зов ніш ньо го
сві ту, і по зба ви ло би її мож ли вос тей
адап та ції до зов ніш ньо го се ре до ви ща,
що швид ко змі ню єть ся.

Одни ми з пер ших і най склад ні ши -
ми за ал го рит ма ми фун к ці о ну ван ня
ви дів комп’ютер них за со бів на вчан ня

бу ли кон т ро лю ю чо-на вчаль ні про гра -
ми. Комп’ютер на кон т ро лю ю чо-на -
вчаль на про гра ма — ці ліс ний ба га то-
й різ но рів не вий комп’ютер ний спо сіб
на вчан ня та кон т ро лю, роз роб ле ний на
осно ві за галь них ди дак тич них за ко -
номір нос тей і прин ци пів ор га ні за ції
освіт ньо го про це су, ін ди ві ду аль но-осо -
бо во го під хо ду до на вчан ня й осо бис тої
ді яль ніс ної мо де лі на вчан ня, що за без -
пе чує:

• ура ху ван ня ін ди ві ду аль них особ ли -
вос тей і по треб уч нів у про це сі
засво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу
та ви роб лен ня не об хід них прак тич -
них дій з фор му ван ня вмінь від по -
від но до от ри ма них знань;

• гнуч кий ал го ритм управ лін ня ді яль -
ніс тю уч нів на осно ві різ них рів ней
кон т ро лю їх дій з бо ку управ ля ю чої
сис те ми;

• мож ли вість са мо стій но го ви бо ру
мар ш ру ту, ча су й тем пу на вчан ня;

• без пе рер в ність і різ но рів не вість кон -
т ро лю (по кро ко во го, по етап но го, під -
сум ко во го) дій уч ня з бо ку на вчаль -
ної сис те ми при ви вчен ні кон к рет но -
го ма те рі а лу з ме тою ви роб лен ня
не об хід них дій з ко рек ції та ре ко -
менда цій з управління у ви пад ках
усклад нень чи по мил ко вих дій;

• до зо ва не пред с тав лен ня на вчаль но -
го ма те рі а лу різ них рів нів склад -
нос ті;

• ін тер ак тив ний ре жи м ро бо ти в на -
вчаль но му се ре до ви щі;

• вклю чен ня в ро бо ту комп’ютер ної
про гра ми пе да го га у ви пад ках кон -
ф лік т них си ту а цій у ро бо ті сис те ми
та уч ня.

Із за про по но ва но го ви зна чен ня
вид но, що комп’ютер на на вчаль на про -
гра ма по вин на бу ти склад ним ін те лек -
ту аль ним за со бом на вчан ня, яке мог ло
б за без пе чи ти до стат ньо ефек тив не ви -
вчен ня за про по но ва но го на вчаль но го
ма те рі а лу, у то му чис лі й са мо стій ну
ро бо ту уч ня.

Комп’ютер ний під руч ник (КП) —
це про грам но-ме то дич ний ком п лекс,
що за без пе чує мож ли вість са мо стій -
но осво ї ти на вчаль ний курс або йо го
ве ли кий роз діл. Він по єд нує в со бі
влас ти вос ті зви чай но го під руч ни ка,
до від ни ка, за дач ни ка, ла бо ра тор но го
прак ти ку му та кон т ро лю ю чо го при -
строю.

КП має та кі влас ти вос ті:
• на оч ність пред с тав лен ня на вчаль -

но го ма те рі а лу, йо го ди дак тич ну
пов но ту;

• здат ність управ ля ти ді ями уч ня
на осно ві зво рот них зв’яз ків та ін -
тер ак тив нос ті;

• мож ли вість по етап но го кон т ро лю
й са мо кон т ро лю до сяг ну тих ре зуль -
та тів;

• мож ли вість ви бо ру уч ня ми влас ної
тра єк то рії (на осно ві пред с тав ле но -
го ме ню), тем пу та швид кос ті ро бо -
ти при ви вчен ні ма те рі а лу.

Комп’ютер ний під руч ник, по су ті, є
різ но ви дом спро ще ної кон т роль но-на -
вчаль ної про гра ми.

Остан ні ми ро ка ми все час ті ше ка -
жуть про ство рен ня єди но го (або ін тег -
ро ва но го) се ре до ви ща на вчан ня на ба зі
ін фор ма цій них і ко му ні ка цій них тех -
но ло гій на вчан ня.

ТЕОРІЯ
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Комп’ютер не се ре до ви ще на вчан -
ня — апа рат но-про грам но-ме то дич ний
ком п лекс, при зна че ний для ор га ні -
зації, управ лін ня й ди дак тич но го за -
безпе чен ня освіт ньо го про це су, що
опо се ред ко ва но ви ко нує ряд фун к цій
пе да го га й ор га ні за то ра на вчан ня, за -
без пе чує вза є мо дію суб’єк тів освіт ньо -
го про це су на осно ві су час них за со бів
зв’яз ку й ін тер ак тив но го про грам но го
управ лін ня.

По су ті, комп’ютер ні се ре до ви ща
на вчан ня — це су куп ність:

• комп’ютер них за со бів на вчан ня;
• роз по ді ле них ін фор ма цій них та

освіт ніх ре сур сів, пред с тав ле них
на CD, освіт ніх сай тах та ін фор ма -
цій них освіт ніх пор та лах;

• за со бів ко му ні ка ції суб’єк тів освіт -
ньо го про це су, що да ють мож -
ливість працювати в on- та off-line
ре жи мах як ор га ні зо ва ним, так
і роз по ді ле ним гру пам уч нів-ко рис -
ту ва чів.

На наш по гляд, комп’ютер не се ре -
до ви ще на вчан ня як тех но ло гіч на осно -
ва су час ної па ра диг ми осві ти сприяє
ство рен ню но вих форм і ха рак те ру вза -
є мо дії суб’єк тів освіт ньо го про це су, іс -
тот но змі нює зміст їх ді яль нос ті.

Ви ді ли мо основ ні за вдан ня ро бо ти
пе да го га в комп’ютер но му се ре до ви щі
на вчан ня:

1)ство рен ня на вчаль но-ме то дич но го
за без пе чен ня дис цип лі ни з ре алі за -
цією влас них ме то дик ви кла ду на -
вчаль но го ма те рі а лу;

2)роз роб ка комп’ютер них за со бів на -
вчан ня з ви ко ри стан ням го то во го
ін стру мен та рію, на пов нен ня їх на -
оч ним зміс том і ме то ди кою пред -
став лен ня на вчаль но го ма те рі а лу;

3)ак ти ві за ція та ко ор ди на ція праці
уч нів в ін но ва цій них умо вах ді яль -
нос ті;

4)опо се ред ко ва на ор га ні за ція управ -
лін ня ді яль ніс тю уч нів і кон т ро лю
про це су за сво єн ня ма те рі а лу че рез
ство ре ні ал го рит ми на вчан ня й ме -
то ди ку пред с тав лен ня на вчаль но го
ма те рі а лу;

5)на дан ня ін ди ві ду аль ної до по мо ги
та кон суль ту ван ня уч нів як опо се -
ред ко ва но че рез комп’ютер ні за со -
би ко му ні ка ції, так і в ре жи мі без -
по се ред ньо го ко лек тив но го спіл ку -
ван ня.

Слід за зна чи ти, що роз роб ле ні
в 90-х ро ках до стат ньо гнуч кі ал го рит -
ми ба га то рів не во го на вчан ня й кон т ро -
лю не мог ли пов ніс тю ре алі зу ва тись
че рез до сить низь кі фун к ці о наль ні
мож ли вос ті комп’ютер ної тех ні ки та

зв’яз ку. Але якість будь-яко го ком п’ю -
тер но го за со бу на вчан ня (КЗН) ви зна -
ча єть ся не тіль ки ал го рит мом управ лін -
ня пі зна валь ною ді яль ніс тю уч нів, а й
тех но ло гі я ми під го тов ки та офор м лен -
ня на вчаль но го ма те рі а лу. Тіль ки з по -
явою більш дос ко на лої тех ні ки, що ін -
тег рує в од но му при строї мож ли вос ті
ав то ма ти зо ва них, аудіо- та ві де о сис -
тем, з’яв ля ють ся й но ві, більш мо гут ні
тех но ло гії під го тов ки та по да чі ін фор -
ма цій но го та на вчаль но го ма те рі а лу.
До та ких тех но ло гій у пер шу чер гу
відно сять ся муль ти ме діа й тех но ло гії
під го тов ки та пред’яв лен ня ма те рі а лу
з гі пер по си лан ня ми.

Муль ти ме дій ні тех но ло гії (МТ) —
спо сіб під го тов ки елек т рон них до ку -
мен тів, що вклю ча ють ві зу аль ні, ау діо -
ефек ти та муль тип ро гра му ван ня різ -
них си ту а цій під єди ним управ лін ням
ін тер ак тив но го про грам но го за без пе -
чен ня.

Муль ти ме діа (multimedia) — це су -
час на комп’ютер на ін фор ма цій на тех -
но ло гія, що до зво ляє об’єд на ти в ком -
п’ютер ній сис те мі текст, звук, ві де о -
зоб ра жен ня, гра фіч не зоб ра жен ня та
ані ма цію (муль ти плі ка цію).

Муль ти ме діа — це су ма тех но ло гій,
що до зво ля ють комп’юте ру вво ди ти,
об роб ля ти, бе рег ти, пе ре да ва ти та від -
об ра жа ти (ви во ди ти) та кі ти пи да них,
як текст, гра фі ка, ані ма ція, від циф ро -
ва ні не ру хо мі зоб ра жен ня, ві део, звук,
мо ва.

Ці два ви зна чен ня муль ти ме діа-тех -
но ло гій нам пред с тав ля ють ся най уда лі -
ши ми і від об ра жа ють суть по нят тя
«муль ти ме дій ні (ба га то се ре до вищ ні)
тех но ло гії», під крес лю ю чи, що МТ —
це в пер шу чер гу тех но ло гія під го тов ки
та пред с тав лен ня ін фор ма ції уч ням
за до по мо гою комп’юте ра.

Тех но ло гії з гі пер по си лан ня ми —
су час ні тех но ло гії ство рен ня ква зі ці -
ліс но го елек т рон но го до ку мен та ін -
фор ма цій но го або на вчаль но го при зна -
чен ня, за сно ва ні на ви ко ри стан ні сис -
те ми по си лань на окре мі до ку мен ти
або ло гіч но за вер ше ні фраг мен ти,
розта шо ва ні як в окре мих фай лах ка та -
логів да но го комп’юте ра, так і в ін фор -
мацій них ре сур сах від да ле них ком -
п’юте рів.

Елек т рон ний під руч ник з гі пер по -
си лан ня ми — про грам но-ме то дич ний
ком п лекс, що дає уч ням мож ли вість
само стій но го ви вчен ня на вчаль но го
ма те рі а лу від по від но го зміс ту та за без -
печує:

• пе ре мі щен ня в ма те рі а лі за вдя ки
сис те мі зв’яза них гі пер по си лань;

• ро зу мін ня та за кріп лен ня ма те рі а лу
у про це сі ви ко нан ня прак тич них
за вдань і вправ;

• про ход жен ня про це ду ри тес ту ван -
ня; по шук ін фор ма ції за різ ни ми
кри те рі я ми;

• от ри ман ня до від ко вої ін фор ма ції
зі слов ни ків;

• ре єс т ра цію ре зуль та тів на вчан ня,
ін ше.

Ана ліз най су час ні ших тех но ло гій
на вчан ня, та ких як осо бис тіс но зо рі єн -
то ва ні тех но ло гії, тех но ло гії мо дуль но -
го на вчан ня, тех но ло гії ди стан цій но го
на вчан ня, ме тод про ек тів та ін ші, по ка -
зує, що на су час но му ета пі роз вит ку всі
ці тех но ло гії не мо жуть ефек тив но пра -
цю ва ти без ак тив но го ви ко ри стан ня
су час них ін фор ма цій них і ко му ні ка -
цій них тех но ло гій як тех но ло гіч ної
осно ви їх фун к ці о ну ван ня.

Без умов но, як і будь-яка ін но ва ція,
комп’ютер не на вчан ня — но вий спо сіб
фор му ван ня знань, дія яко го на уч нях
мо же бу ти не тіль ки по зи тив ною, а й
не га тив ною, тоб то за пев них умов во но
мо же при во ди ти на вчаль ний про цес
до не га тив них ре зуль та тів і за вда ва ти
шко ду пси хі ці уч нів.

Про та кий не га тив ний суп ро від
упро вад жен ня комп’юте ра у про цес
на вчан ня все на по лег ли ві ше ка жуть
пси хо ло ги, це по вин но нас то ро жу ва ти
й роз роб ни ків, і пе да го гів, і тих, хто
роз роб ляє та впро вад жує ство ре ні
комп’ютер ні за со би на вчан ня. Як по ка -
зує ана ліз ре зуль та тів прак ти ки упро -
вад жен ня ін но ва цій, будь-яка ін но ва -
ція має дві сто ро ни. Для зни жен ня
мож ли вих не га тив но го впли ву ком п’ю -
тер них тех но ло гій на вчан ня не об хід -
ний ре тель ний ана ліз не тіль ки дос то -
їнств, а й мож ли вих не га тив них на слід -
ків, які не суть як са ма комп’ютер на
тех ні ка зі збіль ше ни ми фун к ці о наль -
ни ми та ди дак тич ни ми мож ли вос тя ми,
так і су час ні тех но ло гії пред с тав лен ня
ма те рі а лу, мож ли вос ті мо де лю ван ня
вір ту аль ної ре аль нос ті. Обґрун то ва не
ви ко ри стан ня та ко го мо гут ньо го за со -
бу, як комп’ютер — під си лю ва ча ін те -
лек ту аль них здіб нос тей лю ди ни, — по -
вин но ста ти го лов ною за да чею пе да го -
гіч ної на уки та пси хо ло гії при роз гля ді
пи тань те о ре тично го об ґ рун ту ван ня й
ме то до ло гії роз роб ки но вої освіт ньої
тех но ло гії на вчан ня на ба зі ін фор ма -
цій них тех но ло гій. Як по ка зує ана ліз
упро вад жен ня комп’ютер них тех но ло -
гій, уяв лен ня, пе ре да ча, пе ре тво рен ня
ін фор ма ції та мо де лю ван ня різ них
явищ і про це сів, кон ст ру ю ван ня но вих
се ре до вищ за ну рен ня у вір ту аль ний
світ — усе це дає під ви ще не емо цій не
на ван та жен ня на пси хі ку лю ди ни й
особ ли во на пси хі ку ди ти ни, що ще
не усто я лась.

ТЕОРІЯ
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І. Во дя ниць ка,
Ка ра би нівсь ка шко ла

Пав ло градсь ко го рай о ну Дніп ро пет ровсь кої обл.

Ж
ит тє ва си ту а ція, в якій сьо год ні опи нив ся
вчи тель, не та ка вже й лег ка. 70,3 % пе да го -
гів оці нюють свій внут ріш ній стан як стре -
со вий, де пре сив ний, який ве де до нер во -
вих зри вів. Са мо ана ліз при чин цьо го яви -

ща дає та ке ран жи ру ван ня:
• по стій на не ста ча гро шей;
• не ба жан ня уч нів учи ти ся;
• спе ци фіч ний для про фе сі о на ла ви со кий рі вень ви -

могли вос ті до се бе са мо го, а звід си — не за до во ле ність
со бою.
Без пе реч но, ці при чи ни внут ріш ньо пов’яза ні між со -

бою. То му остан нім ча сом від чу ва єть ся по тре ба під три ма -
ти ві ру вчи те ля, не до пус ти ти згас ну ти остан ній на дії
на кра ще для осві ти. Якщо мо ва йде про шко лу, то, звіс но,
ідеть ся і про вчи те ля, який є ви рі шаль ною фі гу рою у здій -
с не нні всіх за вдань шко ли.

Проб ле ма вчи тель сь кої пра ці, йо го про фе сій ної май с -
тер нос ті має гли бо кі іс то рич ні й со ці аль ні ко ре ні. Сві то -
вий до свід учить і ствер д жує, що ХХІ ст. — епо ха ін фор -

мації зма ган ня ін те лек тів. І то му сьо год ні про фе сій на
компе тен т ність учи те ля, від пра цю ван ня влас ної сис те ми
ро бо ти пе ред ба чає якіс ні змі ни в йо го ви кла даць кій ді -
яльнос ті та рів ні про фе сій ної май с тер нос ті.

Осві та для ста біль но го роз вит ку ба чить ся як про цес на -
вчан ня то го, як прий ма ти рі шен ня, не об хід ні для за без пе -
чен ня дов го стро ко во го май бут ньо го еко но мі ки, еко ло гії,
со ці аль ної спра вед ли вос ті. Роз ви ток мис лен ня, зо рі єн то -
ва но го на ста ле май бут нє та від по від ні смис ло жит тє ві
ціннос ті і прі о ри те ти, — клю чо ве за вдан ня осві ти XXI сто -
літ тя. Отже, кон цеп ція осві ти для ста ло го роз вит ку пе -
редбачає ство рен ня умов для ви ко нан ня осві тою фун к цій
ви пе ред жаль но го чин ни ка со ці аль них змін, ін тег ра цію
прин ци пів, цін нос тей і прак тик ста ло го роз вит ку в усі ас -
пек ти на вчан ня й ви хо ван ня.

Суть кон цеп ції осві ти для ста ло го роз вит ку в то му,
що би пе ре бу ду ва ти на вчаль ний про цес у всіх лан ках
систе ми осві ти та ким чи ном, щоб во на ста ла здат ною
до вчас ної під го тов ки лю дей до но вих умов іс ну ван ня, да -
ти їм та кі знан ня й умін ня, які би до зво ли ли не тіль ки
успіш но адап ту ва тись у но во му со ці аль но му та ін фор ма -
цій но му се ре до ви щі, а й ак тив но впли ва ти на ньо го в ін те -
ре сах збе ре жен ня й по даль шо го гар мо ній но го роз вит ку
людсь ко го сус піль ст ва.

ТЕХНОЛОГІЯ

ВИПЕРЕДЖАЛЬНА ОСВІТА 
ШКОЛИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Модель науково-методичної роботи.
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Се ред основ них шля хів ре алі за ції
кон цеп ції ви пе ред жаль ної осві ти
ста ло го роз вит ку:

• Роз ви ток і вдос ко на лен ня ба зо вої
сис те ми осві ти. Су час на осві та
почне ви ко ну ва ти роль ви пе ред -
жаль но го чин ни ка со ці аль но го
роз вит ку тіль ки за умо ви за лу чен -
ня в її зміст су час них пе да го гіч них
тех но ло гій, роз вит ку пе да го гіч но -
го ме нед ж мен ту, щіль но го зв’яз ку
між осві тою та сус піль ст вом.

• Пе ре орі єн та ція на яв ної осві ти
на всіх рів нях для ви рі шен ня пи -
тань ста ло го роз вит ку. Це пе ред -
ба чає вра ху ван ня су час них по треб
в осві ті для ста ло го роз вит ку, фор -
му ван ня не об хід ної зміс тов ної
скла до вої на вчаль ної та ви хов ної
ді яль нос ті, ін тег ра ції прин ци пів
ста ло го роз вит ку в усі лан ки осві -
ти. Це пе ред ба чає як ство рен ня ін -
тег ра тив них кур сів для ста ло го
роз вит ку, так і змі ну ак цен тів у на -
вчаль ній і ви хов ній ді яль нос ті
з ура ху ван ням ас пек тів стра те гії
ста ло го роз вит ку.

• Фор му ван ня до сві ду й цін нос тей,
не об хід них для ста ло го роз вит ку.
Го лов на особ ли вість кон цеп ції ви -
пе ред жаль ної осві ти для ста ло го
роз вит ку по ля гає в то му, що би
зміни ти в пер шу чер гу ха рак тер
мислен ня осо бис тос ті, її цін ніс ні
прі о ри те ти та фор ми по ве дін ки,
в осно ві яких — ви ва же не та від -
по ві даль не став лен ня до сво їх дій,
ак тив на гро мадсь ка по зи ція, умін -
ня при сто со ву ва тись до со ці аль -
них змін і од но час но при сто со ву -
ва ти їх до влас них по треб.

• По глиб лен ня ро зу мін ня й усві дом -
лен ня гро мадсь кіс тю важ ли вос ті
ста ло го роз вит ку. Тоб то ство рен -
ня мо ти ва цій но го бло ку не об хід -
нос ті пе ре хо ду до прин ци пів ста -
ло го роз вит ку, прак тич на зо рі єн -
то ва ність осві ти, яка пе ред ба чає
фор му ван ня ак тив ної гро ма дянсь -
кої по зи ції, пев них цін ніс них прі о -
ри те тів, сти лю жит тя, що від по ві -
дає по тре бам ста ло го роз вит ку.

• На вчан ня на се лен ня з ме тою спри -
ян ня пе ре хо ду до ста лих мо де лей
ви роб ниц т ва і спо жи ван ня. Змі на
сти лів по ве дін ки ди ти ни роз по чи -
на єть ся зі змі ни ха рак теру її дій
у ро ди ні, то му важ ли ву роль має
осві та бать ків від по від но до норм
і прин ци пів ста ло го роз вит ку,
особ ли во ак ту аль ним є фор му -
вання куль ту ри ра ці о наль но го
й за ощад ли во го спо жи ван ня енер -
гії та ре сур сів, ви мог ли во го став -
лен ня до якос ті то ва рів, фор му ван -
ня ви со кої спо жив чої куль ту ри.

Та кож важ ли вою є під го тов ка кад -
рів в ін те ре сах пе ре хо ду до ста -
лого роз вит ку (у ме жах пі сля -
диплом ної осві ти, а та кож на рів ні
управ лінсь кої ді яль нос ті ви щої
шко ли).

У ці ло му, ви пе ред жаль на осві та
пе ред ба чає:

• Онов лен ня зміс ту шкіль ної осві ти
на за са дах про гно зу ван ня роз -
витку су час но го сус піль ст ва. Усе
сус піль ст во має ста ти на вчаль ним
до вкіл лям (прі о ри тет за вдань до -
слід ниць ко го ха рак те ру).

• Орі єн та ція на ви хо ван ня клю чо -
вих ком пе тен т нос тей, які да дуть
уч ням змо гу успіш но са мо ре а лі зу -
ва тись у жит тє во му прос то рі.

• Пе ре хід на тех но ло гії ІКТ, за про -
вад жен ня «елек т рон но го на вчан -
ня» й «елек т рон но го оці ню ван ня».

• Під трим ка ін ди ві ду а лі зо ва но го та
са мо стій но го на вчан ня.

• Пар т нер ст во та спів ро біт ниц т во
в ха рак те рі на вчаль ної ді яль нос ті.

• Орі єн та ція зміс ту осві ти на ін тег -
ра тив ність по дан ня ма те рі а лу.

Про цес ор га ні за ції доб ре про ду ма -
ної, твор чої, ді євої й ре зуль та тив ної
ме то дич ної ро бо ти є од ним з важ ли ві -
ших ас пек тів управ лін ня пе да го гіч -
ним про це сом, в осно ві яко го вдос ко -
на лен ня на вчаль но-ви хов но го про це -
су, по кра щен ня йо го ме то дич но го
за без пе чен ня, за про вад жен ня кон -
цеп ції на вчан ня й ви хо ван ня в на ці о -
наль ній сис те мі осві ти, про ве ден ня
екс пе ри мен таль ної ро бо ти з ак ту аль -
них проб лем шкіль ної осві ти, ре алі за -
ція ком п лек с них про грам то що.

Но ві умо ви зу мов лю ють но ві ви -
мо ги, по тре бу ють адек ват ної ді яль -
нос ті. Зро зу мі ло, що ака де міч на осві -
та, яку здо бу ли пе да го ги кіль ка ро ків
або й кіль ка де сят ків ро ків то му, до -
свід, на бу тий в аб со лют но про ти -
лежних су час ним устрем лін ням со -
ціаль них, по лі тич них, ідео ло гіч них
взаємо зв’яз ках, по тре бу ють як сут тє -
во го пе ре гля ду, пе ре ос мис лен ня, так
і ґрун тов но го онов лен ня.

На су час но му ета пі сут тє во змі ню -
ють ся фун к ції ме то дич ної служ би —
від ди рек тив них до орі єн ту ю чих.
На чер зі роз роб ка зміс ту, форм на -
вчаль но-ме то дич ної ро бо ти за умов
де мо кра ти за ції її спря мо ва нос ті з ура -
ху ван ням ін те ре сів пра ців ни ків різ -
них рів нів під го тов ки.

Один із про від них ме ха ніз мів
управ лінсь ко го впли ву в де мо кра тич -
но му освіт ньо му за кла ді — ство рен ня
ко лек ти ву одно дум ців, де ви ни кають
вза є мо дія, вза ємо вплив, вза є мо від по -

ві даль ність, де ко лек тив стає суб’єк -
том пе да го гіч но го про це су. Са ме у
про це сі ме то дич ної ро бо ти, ко ли фор -
му ють ся та вдос ко на люють ся про фе -
сій на ком пе тен т ність і пе да го гіч на
май с тер ність, ство рю єть ся та кий ко -
лек тив, що орі єн тує свої про фе сій ні
по тре би на ре зуль та тив ну ді яль ність.

До мі ну ю чою фор мою ме то дич ної
ро бо ти у шко лі є ме то дич ні об’єд нан ня
(ка фед ри, асо ці а ції) пе да го гіч них пра -
ців ни ків. Во ни ство рю ють ся, як що
в од ній шко лі є три чи біль ше вчите лів
од нієї спе ці аль нос ті. За їх від сут нос ті
у шко лі ство рю ють ся міжпред мет ні
(цик ло ві) ме то дич ні об’єд нан ня (на -
прик лад, учи те лів суспіль но-гу ма ні -
тар но го, при род ни чо-ма тема тич но го
цик лів, учи те лів по чат ко вих кла сів
і груп по дов же но го дня). Крім то го,
у кож ній шко лі пра цює ме то дич не
об’єд нан ня клас них ке рів ни ків. Учите -
лі ма ло ком п лек т них шкіл пра цю ють
у ме то дич них об’єд нан нях базо вих
шкіл. У шко лах-ін тер на тах пра цює ме -
то дич не об’єд нан ня ви хо ва те лів.

Ефек тив ність ро бо ти ме то доб’єд -
нан ня зни жує роз рив у рів нях ме то -
дич ної май с тер нос ті йо го чле нів, то му
остан нім ча сом ре ко мен ду єть ся пі сля
від ві ду ван ня уро ків ке рів ни ка ми
шко ли ство ри ти та кі чо ти ри ди на міч -
ні ме то дич ні об’єд нан ня (не ви клю че -
ний, у ра зі змі ни умов, пе ре хід учи те -
лів упро довж на вчаль но го ро ку з од -
нієї гру пи в ін шу):

І гру па — учи те лі, які ба жа ють
і вмі ють пра цю ва ти твор чо, — «Шко -
ла ви щої пе да го гіч ної май с тер нос ті».
Зміст ро бо ти цієї гру пи — ін фор ма ція
про но ві на пря ми, за ду ми, що з’яв ля -
ють ся в пе да го гіч ній прак ти ці; про -
паган да но вих пе да го гіч них ідей, їх
твор чий роз ви ток; про ве ден ня від -
кри тих уро ків, ви хов них за хо дів, їх
са мо ана ліз то що;

ІІ гру па — учи те лі, які ба жа ють
пра цю ва ти твор чо, але від чу ва ють
труд но щі в ро бо ті, — «Шко ла вдос ко -
на лен ня май с тер нос ті». Зміст ро бо ти
цієї гру пи — ана ліз, ви вчен ня усклад -
нень у ро бо ті, ор га ні за ція са мо ос ві ти
вчи те лів; про ве ден ня тре ну валь них
прак тич них за нять (від кри ті уро ки,
ді ло ві іг ри, се мі на ри-прак ти ку ми то -
що) з ме тою на бут тя осо бис то го до -
сві ду ро бо ти, ви зна чен ня пер с пек тив;

ІІІ гру па — мо ло ді вчи те лі-по чат -
ків ці — «Шко ла ста нов лен ня мо ло -
дого вчи те ля». Основ ний ма те рі а л,
вза є мо від ві ду ван ня від кри тих уро ків
і ви хов них за хо дів, бі б ліо гра фіч ні
огля ди, прак тич ні за нят тя з учи те ля -
ми то що.

IV гру па — учи те лі, які пра цю ють
фор маль но, не вмі ють і не ба жа ють
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пра цю ва ти твор чо, — «Шко ла ста нов -
лен ня по зи тив ної мо ти ва ції на твор -
чість». Зміст ро бо ти цієї гру пи —
ство рен ня сис те ми за хо дів, сти му лю -
ван ня сум лін ної пра ці, на вчан ня вчи -
те лів тех но ло гії су час но го уро ку.

З огля ду на склад ме то дич них об’ -
єд нань зміст ро бо ти по ви нен ма ти
пере важ но на вчаль но-ме то дич ний
харак тер. Най біль шо го по ши рен ня
на бу ли роз гляд нор ма тив но-пра во -
вих до ку мен тів про ор га ні за цію на -
вчально-ви хов но го про це су, ак ту аль -
ні проб ле ми ме то ди ки ви кла дан ня
шкіль них дис цип лін, ви вчен ня ме то -
дич них ма те рі а лів і ме то ди: до по ві ді,
лек ції, лек ції-кон суль та ції, ді ло ві та
ро льо ві іг ри, тре нін ги, дис пу ти, ме то -
дич ні мос ти, ме то дич ні фес ти ва лі,
«моз ко ві штур ми», ви став ки, кон кур -
си, се мі на ри то що.

Ді яль ність ме то дич них об’єд нань
спря мо ва на на ви рі шен ня та ких за -
вдань:

• за без пе чи ти за сво єн ня й ви ко ри -
стан ня най більш ра ці о наль них ме -
то дів і прий о мів на вчан ня й ви хо -
ван ня шко ля рів;

• по стій но під ви щу ва ти рі вень за -
галь но ди дак тич ної й ме то дич ної
під го тов ки пе да го гів для ор га ні за -
ції та здій с нен ня на вчаль но-ви хов -
но го про це су;

• про во ди ти об мін до сві дом успіш -
ної пе да го гіч ної ді яль нос ті;

• ви яв ля ти, про па гу ва ти та здій с ню -
ва ти но ві під хо ди до ор га ні за ції на -
вчан ня й ви хо ван ня; за без пе чу ва -
ти по стій не за сво єн ня су час ної пе -
да го гіч ної те о рії та прак ти ки;

• ство рю ва ти умо ви для са мо ос ві ти
вчи те лів і здій с ню ва ти ке рів ниц т -
во твор чою ді яль ніс тю пе да го гів.

Ре алі за цію но вих під хо дів до на -
вчаль но-ви хов но го про це су та ви зна -
чен ня в ньо му міс ця осо бис тос ті
як учи те ля, так і уч ня, тре ба по чи на ти
з мо ні то рин гу про фе сій ної го тов нос ті
вчи те ля до пра ці та на пов нен ня її ін -
но ва цій ним зміс том. Однією з основ -
них скла до вих осо бис тіс но зо рі єн то -
ва но го освіт ньо го се ре до ви ща вва -
жає мо від сте жен ня про фе сій но го й
осо бис тіс но го зро стан ня учас ни ків
на вчаль но-ви хов но го про це су, ста -
біль ність і ком форт у всіх ви дах ді яль -
нос ті, мо ні то ринг ре зуль та тив нос ті
ро бо ти кож но го учас ни ка освіт ньо го
про це су. То му тре ба ство ри ти у шко лі
оп ти маль ну для роз вит ку осо бис тос ті
та твор чос ті вчи те ля мо дель ме то дич -
ної ро бо ти.

Інди ві ду аль ні, гру по ві, ко лек тив ні
фор ми її тре ба ор га ні зу ва ти і спла ну -
ва ти та ким чи ном, щоби по глиб лю -

вати знан ня те о рії та проб лем на -
вчан ня й ви хо ван ня:

• опа но ву ва ти ме то до ло гіч ні та те о -
ре тич ні осно ви від по від ної га лу зі
на уки;

• дос ко на ло ово ло ді ва ти ме то ди кою
ви кла дан ня пред ме та, йо го тех но -
ло гіч них основ;

• під ви щу ва ти рі вень за галь ної
куль ту ри;

• ви вча ти й ви ко рис то ву ва ти у
прак ти ці су час ні до сяг нен ня пси -
хо ло го-пе да го гіч ної на уки та пер с -
пек тив но го пе да го гіч но го до сві ду,
сти му лю ва ти но ва торсь кі по шу ки
пе да го гів.

Що ро ку ви вча ти й ана лі зу ва ти
стан на вчаль но-пі зна валь но го та ви -
хов но го про це сів у шко лі; під да ва ти
мо ні то рин гу ре зуль та ти учас ті кад рів
у всіх фор мах ме то дич ної ро бо ти.
Вес ти ме то дич ні цик ло гра ми, об лі ко ві
кар т ки, про во ди ти різ но ва рі ан т ні тес -
ту ван ня й на осно ві цьо го мо ні то рин -
гу ви да ва ти на каз «Про ор га ні за цію
ме то дич ної ро бо ти», щось за ли ша ю -
чи, але змі ню ю чи фор ми ро бо ти,
напрям чи проб ле му, а щось — ство -
рю ю чи но ве, під ка за не сьо го ден ням
і мо ні то рин гом.

Не змін ни ми за ли ша ють ся та кі
фор ми ме то дич ної ро бо ти, як ме то -
дич на ра да, шко ла вдос ко на лен ня пе -
да го гіч ної май с тер нос ті, пе да го гіч ний
уні вер си тет, шко ла твор чо го вчи те ля.
Але стриж нем ме то дич ної ро бо ти
вважаю ме то дич ні об’єд нан ня та
твор чі гру пи з най важ ли ві ших проб -
лем сього ден ня. Са ме во ни пле ка ють

особис тість кож но го. Ме тою ро бо ти
та ких твор чих груп є:

• по стій не мо де лю ван ня умов на
осно ві ство рен ня си ту а цій успі ху,
за вдя ки яким спо сте рі га єть ся зро -
стан ня осо бис тос ті, з’яв ля ють ся
мо ти ви до са мо ви зна чен ня, са мо -
ак ту а лі за ції, са мо ре а лі за ції та за -
без пе чен ня їх ре алі за цій;

• ство рен ня умов, які пе ред ба ча ють
від по ві даль ність за ре зуль та ти
та на слід ки своєї ді яль нос ті;

• ви рі шен ня проб ле ми ство рен ня
но во го ко му ні ка тив но го прос то ру,
який бу де зраз ком якіс но но вих
сто сун ків «учи тель—учень».

Основ ни ми за вдан ня ми ме то дич -
ної ра ди у шко лі зі ство рен ня осо бис -
тіс но зо рі єн то ва ної сис те ми про фе -
сій но го зро стан ня тре ба вва жа ти:

• об’єд нан ня вчи те лів на вко ло го -
лов ної ме ти — роз вит ку твор чої
ак тив нос ті пе да го га та уч ня;

• по стій ний мо ні то ринг суб’єк тів
на вчаль но го про це су для ви зна -
чен ня їх ніх ін те ре сів, упо до бань,
здіб нос тей, мож ли вос тей, ба жань,
за без пе чен ня умов і зміс ту пе да го -
гіч ної ді яль нос ті для їх мак си маль -
ної ре алі за ції;

• роз ви ток по тре би чле нів ко лек ти -
ву в по стій но му зро стан ні та її за -
без пе чен ня;

• по стій на ува га до пе да го гів, які до -
кла да ють зу сил ля до сво го про фе -
сій но го та осо бис тіс но го роз вит ку
та їх зро стан ня й за охо чен ня;

• за без пе чен ня від по ві даль нос ті
кож но го за ре зуль тат своєї пра ці;
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праг нен ня вчи те лів до са мо -
розвит ку, твор чос ті, про яву іні ці а -
ти ви.

Ви рі шаль ним у твор чо му та про -
фе сій но му ста нов лен ні вчи те ля є са -
мо ос ві та й участь у ме то дич ній ро бо -
ті. «Хто до ро жить жит тям дум ки, той
ду же доб ре знає, що справ ж ня осві -
та — це тіль ки са мо ос ві та», — на го ло -
шу вав Д. Пі са рєв.

Від кри тий урок у шко лі — за галь -
но прий ня тий ме то дич ний за хід,
на яко му від бу ва ють ся де мон ст ра ція
кра що го до сві ду, про па ган да но вих
пе да го гіч них на дбань та ак ту аль них
пи тань ме то ди ки (на прик лад, роз ви -
ток пі зна валь ної са мо стій нос ті шко -
ля рів, ком п лек с не ви ко ри стан ня спо -
со бів на вчан ня то що). Без від кри то го
уро ку (ви хов но го за хо ду) не мож ли во
здій с ни ти по ши рен ня і впро вад жен ня
пе ре до во го пе да го гіч но го до сві ду.
Цю дум ку під твер д жу вав ві до мий ро -
сійсь кий уче ний і пе да гог М. Пи ро -
гов: «Як же мож на це до вес ти інак ше,
як не за про сив ши то ва ри шів на свій
урок і не пе ре ко нав ши на влас но му
до сві ді».

Про те слід пам’ята ти, що не вар то
за хоп лю ва тись ве ли кою кіль кіс тю
від кри тих уро ків. Інко ли у шко лах
уста нов лю єть ся на віть обов’яз ко вість
і чер го вість від кри тих уро ків не за -
леж но від мож ли вос тей учи те ля. Тре -
ба зна ти, що від кри тий урок — доб ро -
віль ний крок учи те ля (крім се рії від -
кри тих уро ків під час атес та ції й
за під сум ка ми ста жу ван ня пе да го га).
І як що вчи тель не по год жу єть ся да ва -
ти та кий урок, то ніх то йо го не мо же
при му си ти. Але пе ре ко на ти пе да го га
в не об хід нос ті по ді ли ти ся сво їм до сві -
дом і мож на, і тре ба. Крім то го, слід
пам’ята ти, що від кри ті уро ки не по -
вин ні про во ди ти ся сти хій но. Во ни по -
вин ні ство рю ва ти сис те му розв’язан -
ня про від них пе да го гіч них проб лем,
над яки ми в да ний час пра цює вчи -
тель сь кий ко лек тив. Отже, під го тов ка
від кри то го уро ку не да єть ся «на від -
куп» од но му пе да го гу, а об мір ко ву -
єть ся, кон ст ру юєть ся за учас тю ке -
рів ни ків шко ли, го ло ви ме то дич но го
об’єд нан ня. Да та йо го про ве ден ня
ого ло шу єть ся за зда ле гідь. Обов’яз ко -
во за зна ча ють ся не тіль ки те ма й ме та
за нят тя, а й ме то дич на ме та від ві ду -
ван ня. План від кри то го уро ку ба жа но
ви ві си ти в учи тель сь кій для за галь но -
го ознай ом лен ня.

До ціль но, щоб від кри тий урок
син х рон но по єд ну вав ся з об го во рен -
ням до по ві дей на ту са му те му на за сі -
дан ні ме то дич но го об’єд нан ня. Від
гли би ни пе да го гіч но го ана лі зу уро ку

знач ною мі рою за ле жать зба га чен ня
до сві ду і до ля по ши рен ня йо го се ред
ін ших учи те лів шко ли. В. Су хо млин -
сь кий, на да ю чи ве ли ке зна чен ня осо -
бис тій учас ті ке рів ни ків шко ли в під -
го тов ці та про ве ден ні від кри тих уро -
ків, пи сав, що їх кіль кість про тя гом
на вчаль но го ро ку не по вин на пе ре ви -
щу ва ти 10–12 (не вра хо ву ю чи уро ків,
які про во дять учи те лі, які атес ту ють -
ся), бо до них го ту ють ся, їх об го во рю -
ють і вчи те лі, й ке рів ни ки шко ли.
У кра щих ди рек то рів шкіл та їх за -
ступ ни ків усі уро ки від кри ті.

Вза є мо від ві ду ван ня уро ків (ви -
хов них за хо дів) у сис те мі ме то дич ної
ро бо ти по вин но ві ді гра ва ти спе ци -
фіч ну роль. Доб ре на ла год же не вза є -
мо від ві ду ван ня сприяє пе ре не сен ню
кра щих ме то дів ро бо ти од но го пе да -
го га у прак ти ку ді яль нос ті ін ших, на -
ди хає вчи те ля на по шук но вих ме то -
дів на вчан ня, ви хо ван ня, бу дить твор -
чу іні ці а ти ву. По рів нян ня влас но го
до сві ду з до сві дом ко лег дає мож ли -
вість кри тич но оці ни ти різ ні ва рі ан ти
до сяг нен ня ме ти.

Є  кіль ка форм ор га ні за ції вза є мо -
від ві ду ван ня уро ків (ви хов них за хо -
дів). Одна з них — від ві ду ван ня уро ків
ко лег із влас ної іні ці а ти ви. Та ке від ві -
ду ван ня при не се ко ристь, як що спо -
сте ре жен ня за на вчаль но-ви хов ним
про це сом бу де про во ди ти ся за пев -
ною про гра мою. Мож на, зві сно, і при
ви пад ко во му, не ці льо во му від ві ду ван -
ні уро ку знай ти для се бе щось ці ка ве,
не об хід не, про те час ти на ча су ви -
трача єть ся мар но. Знач но ко рис ні ше,
ко ли пе да гог із влас ної іні ці а ти ви за -
сто со вує ці ле спря мо ва не, те ма тич не

від ві ду ван ня за нять ін ших учи те лів
у пла ні тієї проб ле ми, яка йо го ці ка -
вить. Це при ско рює впро вад жен ня
по зи тив но го до сві ду в за зда ле гідь ви -
зна че но му пи тан ні.

Від бу ва єть ся вза є мо від ві ду ван ня
уро ків і за іні ці а ти вою ке рів ни ків
шко ли, го ло ви ме то дич но го об’єд нан -
ня. У цьо му ра зі від ві ду ван ня йде на
ко ристь за умо ви, як що не нав’язу єть -
ся під тис ком, як обов’яз ко ве. Ке рів -
ник шко ли ре ко мен дує від ві ду ван ня
уро ків, але в кож но му ви пад ку мо -
тивує йо го. Від ві ду вач по ви нен зна ти
ме ту від ві ду ван ня. Адмі ніс т ра ція
шко ли або го ло ва ме то дич но го об’єд -
нан ня спря мо ву ють вза є мо від ві ду -
ван ня, ви хо дя чи з по треб удос ко на -
лен ня на вчаль но-ви хов но го про це су.

Важ ли во, що би вза є мо від ві ду ван -
ня уро ків не пе ре тво ри лось на фор -
маль ну спра ву або не на бу ло не га тив -
но го за бар в лен ня. У ба га тьох шко лах
ве деть ся кни га об лі ку вза є мо від ві -
дуван ня уро ків. Учи те лі не люб лять,
ко ли та ка кни га пе ре тво рю єть ся на
своє рід ний «кон ду їт», де фік су ють ся,
крім по зи тив них, і слаб кі сто ро ни
уро ку. Більш до ціль ною є фор ма фік -
са ції вда лих зна хі док. Спо сте рі га чу
уро ку вар то ли ше кіль ко ма фра за ми
да ти оцін ку ці ка во го фак ту. Та кі кни -
ги збе рі га ють ся у шкіль но му ме то дич -
но му ка бі не ті.

Се мі  нар-прак ти кум ак тив но
сприяє впро вад жен ню но во го. Він
спря мо ва ний на вдос ко на лен ня ме то -
дич ної май с тер нос ті як до свід че них,
так і мо ло дих учи те лів, які ма ють не -
до стат ній до свід ро бо ти, на вдос ко на -
лен ня ор га ні за торсь ких умінь ке рів -
ни ків шкіл. Се мі на ри-прак ти ку ми ви -
ко рис то ву ють ся як лан ка пе ре дан ня
до сві ду ро бо ти.

Роз вит ку ко лек тив ної твор чос ті
пе да го гів спри яють шкіль ні на уко во-
прак тич ні кон фе рен ції, пе да го гіч ні
чи тан ня. До кон фе рен ції го ту ють ся
всі чле ни ко лек ти ву, які ви вча ють лі -
те ра ту ру, став лять до по ві да чам за пи -
тан ня, роз по чи на ють дис ку сію.

Бі б ліо гра фіч ні огля ди, об го во рен -
ня лі те ра ту ри, ста тей, жур на лів —
це ка на ли, за яки ми ін фор ма ція опе -
ра тив но над хо дить до вчи те ля, що є
важ ли вою пе ре ду мо вою під ви щен ня
рів ня й ефек тив нос ті на вчаль но-ви -
хов но го про це су.

Одна з ді євих ко лек тив них форм
ме то дич ної ро бо ти — ме то дич на опе -
ра тив на на ра да, яку вар то про во ди ти
з усім пе да го гіч ним ко лек ти вом раз
на мі сяць (на прик лад, кож но го чет -
вер то го по не діл ка). Го ту ють її по чер -
го во шкіль ні ме то дич ні об’єд нан ня під
ке рів ниц т вом за ступ ни ка ди рек то ра

ТЕХНОЛОГІЯ

Один із про від них ме ха ніз -
мів управ лінсь ко го впли ву
в де мо кра тич но му освіт -
ньо му за кла ді — ство рен ня
ко лек ти ву одно дум ців, де
ви ни кають вза є мо дія, взає -
мо вплив.
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шко ли. Ме та ме то дич них опе ра тив -
них на рад — ознай ом лен ня чле нів пе -
да го гіч но го ко лек ти ву з еле мен та ми
про гре сив но го, що з’яв ля єть ся в ро -
бо ті да но го пе да го гіч но го ко лек ти ву,
учи тель сь ких ко лек ти вів рай о ну, об -
лас ті, кра ї ни, з но ви ми до сяг нен ня ми
сві то вої пе да го гіч ної на уки.

Важ ли вою для ви пе ред жаль ної
осві ти є пе да го гі ка спів ро біт ниц т ва
як но ва торсь кий на прям у пе да го гі ці,
що роз гля дає ди ти ну як ак тив но го
суб’єк та спіль ної з пе да го гом ді яль -
нос ті, за сно ва ної за ре аль но му спів -
ро біт ниц т ві, де мо кра тич них і твор чих
за са дах. Він сфор му вав ся в се ре ди ні
80-х ро ків XX сто літ тя. Най більш ві до -
мі ав то ри цьо го на пря му — Ш. Амо -
наш ві лі, І. Вол ков, Є. Ільїн, С. Ли сен -
ко ва, В. Ша та лов. Клю чо ви ми ас пек -
та ми пе да го гі ки спів ро біт ниц т ва є
на лаш то ва ність учи те ля й уч нів на
кон ст рук тив ний та від кри тий діа лог,
вза є мо ро зу мін ня, зна ход жен ня спіль -
них цін нос тей і ці лей: твор че осмис -
лен ня на вчаль ної чи сві то гляд ної
проб ле ми, ви най ден ня при чин і мож -
ли вос тей її по до лан ня, за охо чен ня уч -
нів до са мо стій ної ді яль нос ті, кре а -
тив но го та по шу ко во го під хо ду до
влас но го жит тя. Пе да го гі ка спів ро біт -
ниц т ва спря мо ва на на те, щоб на да ти
впев не нос ті ди ти ні в то му, що во на
до сяг не успі ху — як жит тє во го, так
і на вчаль но го. На вчан ня при цьо му
ви сту пає фор мою твор чої вза є мо дії
вчи те ля й уч ня.

Се ред най більш ефек тив них ме -
то дів ви пе ред жаль ної осві ти мож на
вва жа ти:

1. Проб лем ні ме то ди на вчан ня —
ме то ди за сво єн ня но вих знань, ко -
ли кож ний учас ник на вчаль но го
про це су бе ре участь у ви роб лен ні
но во го зміс ту (розв’язан ні проб -
леми). Ви ко ри стан ня проб лем них
ме то дів на вчан ня обу мов ле не ви -
со кою мо ти ва цією всіх учас ни ків
освіт ньо го про це су, мож ли вос тя -
ми ре алі за ції ат мо сфе ри діа ло гу
спів ро біт ниц т ва.

2. Роз ви валь не на вчан ня (роз ви -
валь на осві та, гру па ідей і кон цеп -
цій на вчан ня (осві ти) та прак ти ки
осві ти, цен т раль ною в якій є осо -
бис тість лю ди ни, яка роз ви ва -
ється. Осо бис тіс ний роз ви ток
розу мі ють як роз ви ток мис лен ня
та пам’яті, адап тив них здат нос тей
та якос тей, на уко во-те о ре тич но го
мис лен ня, твор чих здіб нос тей
тощо.

3. Ін тер ак тив не на вчан ня — діа ло -
го ва фор ма на вчан ня, у ре зуль та ті
якої від бу ва єть ся вза є мо дія учас -

ни ків пе да го гіч но го про це су з ме -
тою вза є мо ро зу мін ня, роз вит ку
осо бис тіс них якос тей та спіль но го
ви рі шен ня по став ле них за вдань.
При ін тер ак тив но му на вчан ні сут -
тє во змі ню єть ся роль пе да го га, йо -
го фун к ції. Учи тель в ін тер ак тив -
но му на вчан ні й ви хо ван ні є
не тіль ки но сі єм ін фор ма ції та пев -
ної су ми знань, за вдан ня яко го пе -
ре да ти ці знан ня, він та кож по -
стій но й ак тив но сти му лює уч ня
до са мо стій ної твор чої ро бо ти, ви -
ко ну ю чи роль фа си лі та то ра, про -
ек ту валь ни ка та кон суль тан та.

4. Про ек т не на вчан ня. Цін ність ме -
то ду про ек тів по ля гає в то му,
що він орі єн тує уч ня на ство рен ня
пев но го про дук ту, а не прос то
на розв’язан ня на вчаль ної те ми
або учас ті в яко мусь ви хов но му за -
хо ді. Дії, без по се ред ньо пов’яза ні
з ре алі за цією про ек ту, по тре бу -
ють пев но го об ся гу спе ці аль них
знань, умінь і на ви чок. Зок ре ма,
це вмін ня ви ко ну ва ти пев ні со ці -
аль ні ро лі, ста ви ти від кри ті за пи -
тан ня й да ва ти на них від по ві ді,
при слу хо ву ва тись до ідей ін ших
і від сто ю ва ти свою влас ну точ ку
зо ру, від по ві да ти за ре зуль та ти
своєї ді яль нос ті, бу ти гнуч ки ми
у сто сун ках — спів пра цю ва ти й
бу ти пар т не ра ми.

За лу чен ня уч нів до про ек т ної ді -
яль нос ті сприяє роз вит ку твор чос ті,
іні ці а тив нос ті, са мо стій нос ті, ор га ні -
за торсь ких здіб нос тей, сти му лює
про цес їхньо го са мо роз вит ку.

Особ ли вого зна чен ня сьо год ні на -
бу ває без пе рер в на осві та як на ста но -
ва до осві ти про тя гом усьо го жит тя,
са мо ос віт ньої ді яль нос ті, нев пин но го
про це су на бут тя лю ди ною не об хід-
них ком пе тен тностей (знань, умінь,
на ви чок) та якос тей (уста но вок, цін -
нос тей) від по від но до сус піль них по -
треб, що ви сту пає осно вою її ак тив ної
со ці а лі за ції та са мо ре а лі за ції в умо вах
по стій них змін со ці аль но го се ре до ви -
ща. Тре ба вчи тись у ВНЗ, але на ба га то
біль ше тре ба вчи тись пі сля ви хо ду
з ВНЗ, і це дру ге вмін ня за сво ї ми
резуль та та ми, за сво їм впли вом на
лю ди ну й сус піль ст во не зрів нян но
важ ли ві ше. Що би по ча ти тво ри ти са -
мо му, тре ба по ба чи ти, зро зу мі ти до -
сяг нен ня ін шо го. Твор чість не ви ни -
кає на го ло му міс ці. Щоб за крі пи ти
про рив до но вої гу ма ніс тич ної, на ці о -
наль ної шко ли, дер жа ві й сус піль ст ву
тре ба пле ка ти осо бис тість учи те ля.
Це повинен бу ти не тіль ки фа хі вець,
а й лю ди на куль ту ри, яка має ве ли кий
осо бис тіс ний вплив. Най важ ли ві ші
цін нос ті осві ти — це не тіль ки ди ти на,
а й пе да гог, здат ний до роз вит ку за -
дат ків, та лан ту ди ти ни, збе ре жен ня її
ін ди ві ду аль нос ті. То му осо бис тіс но
зо рі єн то ва на під го тов ка у шкіль ній
і ме то дич ній осві ті вза є мо пов’яза ні.
Тре ба ство ри ти умо ви (на скіль ки
це мож ли во в наш час) для са мо роз -
вит ку вчи те лів. А для ство рен ня
особис тіс но зо рі єн то ва ної сис те ми
про фе сій но го зро стан ня не об хід на
діа гнос тич на осно ва, мо ні то ринг пе -
да го гіч ної, пси хо ло гіч ної, ме то дич ної
під го тов ле нос ті вчи те ля.

ТЕХНОЛОГІЯ
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Го лов ни ми озна ка ми осо бис тіс но
зо рі єн то ва ної під го тов ки про фе сій -
но го зро стан ня є як силь ний мо ти ва -
цій ний ком по нент (аван су ван ня успі -
ху), так і спо ну кан ня до са мо оцін ки,
до са мо ана лі зу, са мо піз нан ня. Про тя -
гом ря ду ро ків тре ба про во ди ти пе да -
го гіч ний мо ні то ринг як фор му ор га ні -
за ції, зби ран ня, збе рі ган ня, об роб ки,
ви ко ри стан ня ін фор ма ції про кож но -
го з пе да го гів, що за без пе чує без пе -
рер в не від сте жен ня їхньо го рів ня,
а та кож дає мож ли вість про гно зу ва ти
роз ви ток і стан про фе сій но го рів ня.

П’ять ро ків ми ве ли діа гнос тич ні
кар ти, які вчи те лі за пов ню ва ли за всі -
ма па ра мет ра ми (на уко ва, ме то дич на,
куль ту ро ло гіч на, пе да го гіч на, гро -
мадсь ка під го тов ле ність). Про тя гом
усьо го атес та цій но го пе рі о ду тре ба
вес ти са мо ді аг нос ти ку про фе сій но го
рів ня вчи те лів, які атес ту ють ся. На
жаль, са мо оцін ка не зав ж ди адек ват -
на. Особ ли ве зна чен ня мо ні то рин гу
на да єть ся в атес та цій ний пе рі од, ко ли
праг неш дос ко на ло ви вчи ти про -
фесій ні якос ті пе да го га, йо го силь ні
та слаб кі сто ро ни, рі вень за галь ної
куль ту ри, ство ри ти оп ти маль ні умо ви
для ви вчен ня та впро вад жен ня до сві -
ду кра щих пе да го гів шко ли. Із ци ми
да ни ми тре ба ознай о ми ти вчи те лів
під час де кад твор чо го вчи те ля, твор -
чих зві тів, го ту ю чи мо ні то ринг пе -
даго гіч них до сяг нень учи те ля за кла -
сами і пред ме та ми. Са ме та ке від -
стежен ня зму шує пе да го га шу ка ти
слаб кі міс ця у сво їй ро бо ті, шля хи їх
усу нен ня.

На ко пи че ний під час мо ні то рин гу
ма те рі ал під ля гає де таль но му ана лі зу.
Тре ба праг ну ти в цей пе рі од до би тись
умін ня здій с ню ва ти са мо ана ліз уро -
ку, кри тич но оці ню ва ти свою ді яль -
ність. Це од на з на ших най бо лю чі ших
проб лем. Для ви зна чен ня рів ня про -
фе сій ної май с тер нос ті не об хід но ви -
ко рис то ву ва ти тех но ло гіч ну кар ту,
яку за пов ню є мо впро довж п’яти ро -
ків (від атес та ції до атес та ції). Во на
дає мож ли вість упо ряд ку ва ти ін фор -
ма цію про пе да го га і на її осно ві зро -
би ти об’єк тив ні ви снов ки про рі вень
йо го під го тов ки. На осно ві тес ту ван ня
про во дить ся мо ні то ринг на уко во-те о -
ре тич ної та про фе сій ної під го тов ле -
нос ті вчи те лів, які атес ту ють ся.

Мо ні то рин г має та кі ас пек ти:
1. На уко во-те о ре тич на під го тов ка

(знан ня те о ре тич них основ на уки
в кон тек с ті пред ме та, знан ня на -
уко вих ме то дів, знан ня іс то рії роз -
вит ку на уки та її су час них до сяг -
нень, знан ня зміс ту осві ти).

2. Ме то дич на під го тов ка (знан ня
ме то ди ки ви кла дан ня пред ме та,

во ло дін ня ме то да ми та прий о ма ми
на вчан ня, умін ня об ґ рун то ва но
ви би ра ти пе да го гіч ну тех но ло гію
й оці ню ва ти її ефек тив ність).

3. Пси хо ло го-пе да го гіч на під го тов -
ка (знан ня пси хо ло гіч них і ві ко вих
особ ли вос тей ді тей, роз вит ку
шко ля рів, но вих пе да го гіч них пси -
хо ло гій те о ре тич них основ пе да го -
гі ки та пси хо ло гії).

4. На вчаль но-ви хов ний ас пект (оп -
ти маль ність зміс ту ін фор ма ції, яку
по дає вчи тель на уро ці, — гли -
бина, ло гіч ність, ви чле нен ня го -
лов но го); ре алі за ція три є ди но го
за вдан ня уро ку; ви ко ри стан ня
при йо мів на вчан ня, за охо чен ня до
ро зу мо вої ді яль нос ті, са мо стій -
ності, твор че ви ко ри стан ня но -
вацій, спів пра ця та спів твор чість,
ро бо та над куль ту рою мов лен ня,
ве ден ня шкіль ної до ку мен та ції;
по ве дін ка вчи те ля.

5. Орга ні за ція по за клас ної ви хов ної
ро бо ти, пла ну ван ня по за клас ної
ро бо ти, по за клас них за хо дів, ре -
зуль та тив ність по за клас ної ро боти.

6. Гро мадсь ко-пе да го гіч ний ас пект
(ви ко нан ня гро мадсь ких до ру -
чень, осо бис ті якос ті).

На осно ві цьо го мо ні то рин гу ви во -
дить ся рей тин го ва оцін ка на уко во-те -
о ре тич ної та про фе сій ної під го тов ле -
нос ті кож но го, хто атес ту вав ся. Тех -
но ло гіч на кар та за кіль ка ро ків дає
сис те му па ра мет рів, які ха рак те ри зу -
ють ро бо ту вчи те ля та її ре зуль та тив -
ність, до по ма гає впо ряд ку ва ти ін фор -
ма цію про пе да го га за весь до атес та -
цій ний пе рі од і на цій осно ві зро би ти
об’єк тив ні ви снов ки про про фе сій -
ний рі вень під го тов ки вчи те ля. Ре гу -
ляр на та об’єк тив на діа гнос ти ка до -
зво ляє кон т ро лю ва ти, ви хо ву ва ти
відпо ві даль ність, роз ви ва ти ін ди ві -
дуаль ний осо бис тіс ний по тен ці ал
учи те ля.

Та кож не об хід но ви вча ти бар’єри
пе да го гіч ної ді яль нос ті, тоб то про во -
ди ти мо ні то ринг фак то рів, які сти му -
лю ють чи пе ре шкод жа ють про фе сій -
но му ста нов лен ню пе да го гів. Цей мо -
ні то ринг дає мож ли вість ви зна чи ти
ре аль ні труд но щі в ді яль нос ті кож но -
го пе да го га, по ба чи ти, що сти му лює
твор чість, а що пе ре шкод жає роз вит -
ку осо бис тос ті. Цей мо ні то ринг дає
мож ли вість по ба чи ти гру пи вчи те лів:
тих, хто до сяг ви со ких по каз ни ків
у ро бо ті, й тих, хто праг не до сяг ну ти
біль шо го, але сти ка єть ся з ба гать ма
труд но ща ми.

Однією з го лов них скла до вих мо -
раль но-цін ніс но го ас пек ту осві ти

для ста ло го роз вит ку є ети ка то ле -
ран т нос ті. То ле ран т ність ви сту пає
клю чо вою ха рак те рис ти кою іс ну ван -
ня де мо кра тії, пра во вої дер жа ви та
гро ма дянсь ко го сус піль ст ва. Упер ше
проб ле ма ре алі за ції то ле ран т нос ті
ста вить ся ан г лійсь ким по лі тич ним ді -
ячем і фі ло со фом XVII сто літ тя Дж.
Лок ком у ро бо ті «До свід про ві ро тер -
пи мість», яка роз гля да єть ся в ме жах
фор му лю ван ня ідео ло гіч них за сад лі -
бе раль ної де мо кра тії. Одно час но схо -
жі ідеї мож на по ба чи ти вже у Ста ро -
му За по ві ті: «Ко ли осе лить ся чу жи -
нець на зем лі ва шій, не при гноб люй те
йо го. Чу жи нець, що осе лив ся у вас,
хай бу де для вас те ж са ме, що і спів -
віт чиз ник ваш; лю біть йо го, як се бе;
бо й ви бу ли чу жин ця ми на зем лі Єги -
петсь кій».

У Де кла ра ції прин ци пів то ле ран т -
нос ті, прий ня тій ЮНЕСКО в 1951 ро -
ці за зна че но: «...то ле ран т ність озна -
чає по ва гу, прий нят тя та вір не ро зу -
мін ня всьо го різ но ма ніт тя куль тур,
форм са мо ви раження та про яву»
людсь кої ін ди ві ду аль нос ті. То ле ран т -
нос ті спри яють знан ня, від кри тість,
спіл ку ван ня та сво бо да дум ки, со віс ті,
пе ре ко нань. То ле ран т ність — це єд -
ність у роз ма їт ті. Це не тіль ки мо раль -
ний обов’язок, а й по лі тич на та пра во -
ва по тре ба. То ле ран т ність — це те,
що ро бить мож ли вим до сяг нен ня ми -
ру і ве де від куль ту ри вій ни до куль ту -
ри ми ру. То ле ран т ність — це не по -
ступ ка, по лег кість чи по ту ран ня,
а перш за все ак тив не став лен ня
на осно ві ви знан ня уні вер саль них
прав і сво бод лю ди ни».

Та ким чи ном, по нят тя то ле ран т -
нос ті охоп лює як по чут тя сво бо ди, по -
ва ги до прав ін шої лю ди ни, так і тер -
пи мість, не на силь ст во й куль ту ру
ком п ро мі су. То ле ран т ність іс нує за -
вдя ки діа ло гіч ній фор мі спіл ку ван ня,
а її дже ре лом є на лаш то ва ність на ко -
му ні ка цію з Іншим, від по ві даль ність
пе ред Іншим і за Іншо го, пе ре жи ван -
ня Йо го сво бо ди як своєї влас ної. При
цьо му під Іншим ро зу мі єть ся як ін ша
осо бис тість, так й ін ший ет нос, на ція,
куль ту ра.

На род на муд рість свід чить: «У чу -
жий мо нас тир зі сво їм ста ту том не хо -
дять» (ро сійсь ке при слів’я), «Від прав -
ля ю чись у чу жу кра ї ну, ді знай ся, що
там за бо ро не но» (японсь ке), «Ко ли
зна хо диш ся в Ри мі, по водь ся як рим -
ля нин» (ан г лійсь ке), «У кра ї ні, в якій
бу ва єш, до три муй ся зви чаїв, які зу -
стрі ча єш» (іта лійсь ке). Не зва жа ю чи
на стис лість при ка зок і при слів’їв, во -
ни за кли ка ють до обе реж нос ті, де лі -
кат нос ті, так ту у від но си нах із пред -
став ни ка ми ін ших на ро дів і куль тур.

ТЕХНОЛОГІЯ
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То ле ран т ність у дії про яв ля єть ся
че рез:

• по ва гу до ін ших;
• по зи тив ну лек си ку;
• від по ві даль не став лен ня до влас -

них дій і ви слов лювань;
• ви знан ня прав ін ших, особ ли во

пра ва на від мін ність;
• прий нят тя ін ших та ки ми, яки ми

во ни є, не нав’язу ван ня влас ної
точ ки зо ру чи сти лю по ве дін ки;

• спів пра цю з ін ши ми на рів них
умо вах;

• від мо ву від до мі ну ван ня та на -
сильст ва;

• то ле ран т не став лен ня до чу жих
ду мок і пе ре ко нань.

Одне з най го лов ні ших пра вил то -
ле ран т нос ті та ке: спіл ку ю чись з ін ши -
ми, ми по вин ні ви зна ва ти їх як са мих
се бе, інак ше ефек тив не спіл ку ван ня
не від бу деть ся. То ле ран т ність, та ким
чи ном, це на лаш то ва ність на ін шу
люди ну, го тов ність її зро зу мі ти
і прий ня ти її по гля ди.

Озна ки то ле ран т ної лю ди ни:
• то ле ран т на лю ди на по ва жає будь-

яку точ ку зо ру, здат на йти на ком -
п ро мі си, од но час но не по сту па єть -
ся влас ни ми пе ре ко нан ня ми, шу -
кає шля хи по до лан ня кон ф лік тів
та орі єн то ва на на вста нов лен ня
по ро зу мін ня та зла го ди у від но -
синах;

• по чут тя гу мо ру й умін ня по смі я -
тись над сво ї ми слаб ки ми сто ро на -
ми — особ ли ва озна ка то ле ран т ної
лю ди ни;

• то ле ран т на лю ди на знає і вір но
оці нює влас ні внут ріш ні якос ті
та мож ли вос ті; при цьо му її доб ре
став лен ня до се бе спів від но сить ся
з по зи тив ним і доб ро зич ли вим
став лен ням до ін ших.

Ідея то ле ран т нос ті не при пус кає
при ми рен ня «усіх з усі ма», «по -
служ ли вості» слаб ко го силь но му
або без за сте реж не прий нят тя тієї
чи ін шої по зи ції. То ле ран т ність
вклю чає ви знан ня рів но го пра ва
різ них сто рін на влас ну дум ку, са -
мо стій ність, від по ві даль ність. То ле -
ран т на вза є мо дія при пус кає від сут -
ність від кри тих або при хо ва них
форм при му су, ко ли кож на сто ро на,
збе рі га ю чи свою не за леж ність, про -
яв ляє го тов ність до узгод жен ня дій
і до сяг нен ня по зи тив но го ре зуль -
тату. Та ка вза є мо дія мож ли ва тіль ки
за умо ви по ва ги як до ін шо го, так
і до са мо го се бе.

При ство рен ні умов для фор му -
ван ня то ле ран т ної по ве дін ки особ -
ливу ува гу слід при ді ля ти роз вит ку
не кон ф рон та цій ної сві до мос ті, умін -
ня по ба чи ти по зи тив ні ри си осо бис -
тос ті або вчин ку, умін ня ста ти на по -
зи цію ін шо го; при вчан ня до від кри то -
го й віль но го ви ра зу сво їх ду мок,
роз ви ток на ви чок ар гу мен ту ван ня
своєї дум ки; умін ня оп ти маль но ре -
агу ва ти на за ува жен ня, спра вед ли ву
й не спра вед ли ву кри ти ку, здат ність
ка за ти со бі й ото чен ню «ні», від сто ю -
ва ти свою по зи цію, не при ни жу ю чи
гід нос ті ін шої лю ди ни. Усе це сприяє
ефек тив ній ко му ні ка ції, пар т нер -

ським від но си нам з ото чу ю чи ми
людь ми то що.

Основ ні прин ци пи ети ки то ле -
ран т нос ті у шко лі та кі:

• куль ту ро від по від нос ті — осві че -
на лю ди на є куль тур ною тіль ки то -
ді, ко ли во на прий має та ро зу міє
ін ші (мож ли во, гра нич но да ле кі)
куль тур ні по зи ції й цін нос ті, уміє
пі ти на ком п ро міс, ро зу міє цін -
ність не тіль ки влас ної не за леж -
нос ті, а й чу жої;

• осо бис то го при кла ду — при вча ти
ді тей до гу ман них між осо бис тіс -
них від но син мож ли ве тіль ки
за умо ви влас но го при кла ду вчи те -
ля. Осо бис тий при клад — най кра -
щий ме тод ви хо ван ня;

• вза єм нос ті — то ле ран т  ність
у між осо бис тіс них від но си нах
між учи те лем та уч нем до ся га -
ється то ді, ко ли вчи тель ста вить ся
до уч ня так, як би він хо тів, щоб
учень ста вив ся до ньо го. І на впа -
ки, учень по ви нен ста ви тись до
вчи те ля так, як би він хо тів, щоб
учи тель ста вив ся до ньо го. Цей
прин цип є різ но ви дом за галь но -
відо мо го «зо ло то го пра ви ла мо -
раль нос ті»;

• гу ма но цен т риз му — кож на лю ди -
на — осо бис тість, яку тре ба ша ну -
ва ти. Са мос та нов лен ня лю ди ни
не мож ли ве без ві ри в особ ли вість
її при зна чен ня.

• внут ріш ньої то ле ран т нос ті — ша -
ну ва ти ін шо го мож на тіль ки за
умо ви ви хо ван ня в са мо му со бі са -
мо по ва ги, ві ри в са мо го се бе, осо -
бис тої гід нос ті та сво бо ди.

На вчан ня то ле ран т ної по ве дін ки
на рів ні шко ли по вин ні здій с ню ва ти
всі пе да го ги (особ ли во кла со во ди,
заступ ни ки з ви хов ної ро бо ти, учи телі
пред ме та «Осно ви здо ров’я», со ці аль -
ні пе да го ги, пси хо ло ги) на всіх пред -
ме тах як че рез зміст, так і че рез де -
мон ст ра цію вчи те лем осо бис тої здат -
нос ті до то ле ран т нос ті; у по заклас ній
ро бо ті з уч ня ми (кон кур си, ак ції, зма -
ган ня, дис ку сії то що), при за сто су -
ванні в на вчаль но-ви хов но му про це сі
ін тер ак тив них тре нін го вих ме то дик
на вчан ня й ви хо ван ня (зокре ма, у ме -
жах пред ме тів «Я і Укра ї на», «Ети ка»,
«Лю ди на і світ», «Лю ди на і сус піль ст -
во», «Осно ви здо ров’я», пре вен тив -
них про ек тів «Шко ла проти СНІДу»,
«Рів ний–рів но му», «Я–моє здо ро -
в’я–моє жит тя», «Діа лог») то що.

З пов ним тек с том ро бо ти 
мож на ознай о ми тись 

на на шо му сай ті 
www.osvita.ua
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Тен ден ція:
«спря му ван ня, праг нен ня, потяг до чо го-не будь» (В. Даль);
«на прям роз вит ку, схиль ність» (С. Оже гов);
«на прям роз вит ку будь-яко го яви ща, дум ки, ідеї» (Ве ли кий

ен цик ло пе дич ний слов ник).
В яких на пря мах роз ви ва єть ся ви хов на ро бо та в су час них

шко лах?
Які по зи тив ні змі ни та про це си в ній від бу ва ють ся?
Які тен ден ції роз вит ку ви хо ван ня у шко лі най більш важ ли -

ві та жит тєз дат ні?
По знай о ми мось із пред с тав ле ним пе ре лі ком су час них тен -

ден цій роз вит ку ви хо ван ня у шко лі. Спів від не се мо йо го із влас -
ною дум кою, до сві дом, прак ти кою ва шої шко ли. По ду ма є мо ра -
зом над за про по но ва ни ми проб ле ма ми.

Тен ден ція 1: спря мо ва ність ви хо ван ня на роз ви ток
суб’єкт нос ті ди ти ни.

Суб’єк т ність — здат ність усві дом лю ва ти се бе но сі єм знань,
сво бо ди, від но син, про во ди ти усві дом ле ний ви бір у сис те мі со -
ці аль них від но син, від да ва ти со бі звіт у сво їх ді ях, бу ти стра те -
гом влас но го жит тя, осмис лю ва ти зв’яз ки сво го «я» з ін ши ми
людь ми.

Суб’єк т ність роз ви ва єть ся в ре зуль та ті ду хов них зу силь са -
мої ди ти ни в умо вах со ці аль но го жит тя та при пе да го гіч ній під -
трим ці.

Пе да гог до по мо же ди ти ні в її сход жен ні до суб’єк т нос ті,
як що:

• бу де спо ну ка ти її до віль но го ви ра ження сво го Я;
• до по мо же на ла го ди ти діа лог з ін шим Я;
• на вчить пе ред ба ча ти на слід ки сво їх дій;
• ство рить умо ви для віль но го ви бо ру й на вчить цей ви бір

здій с ню ва ти;
• на вчить ре флек сії, оцін ки ре зуль та ту своєї ді яль нос ті;
• до по мо же ви ро би ти вмін ня пла ну ва ти свою ді яль ність

на осно ві до сяг ну то го ре зуль та ту.
По ду ма є мо ра зом: які фор ми, ме то ди, тех но ло гії ви хов ної

ро бо ти мож на ви ко рис то ву ва ти в ці лях пе да го гіч ної під трим ки
роз вит ку суб’єк т нос ті ди ти ни?

Тен ден ція 2: фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя та
куль ту ри здо ров’я ди ти ни, у пер шу чер гу че рез за нят тя фі зич -
ною куль ту рою та спор том.

Су час не став лен ня до фі зич ної куль ту ри та спор ту — це:
• роз ви ток фі зич них, ес те тич них та етич них якос тей люд -

ської осо бис тос ті;
• ор га ні за ція сус піль но-ко рис ної ді яль нос ті;
• ор га ні за ція ра ці о наль но го до звіл ля шко ля рів;
• про фі лак ти ка за хво рю вань;
• адап та ція до умов су час но го жит тя.

ВИХОВАННЯ
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Алго ритм ді яль нос ті пе да го га:
• тран с ля ція знань про охо ро ну жит тя

та здо ров’я;
• ство рен ня умов для до сту пу до за нять

фіз куль ту рою та спор том уч нів різ -
них ка те го рій;

• фор му ван ня по тре би ді тей у ре гу -
лярних за нят тях фіз куль ту рою та
спор том;

• ви ко ри стан ня цих за нять для фі зич -
но го роз вит ку та етич но го фор му ван -
ня осо бис тос ті;

• со ці аль но зна чу щі про ек ти про па -
ганди здо ро во го спо со бу жит тя й роз -
вит ку фіз куль ту ри та спор ту.

По ду ма є мо ра зом: якою кон к рет ною
ді яль ніс тю мо же на пов ни ти цей ал го -
ритм клас ний ке рів ник?

Тен ден ція 3: під ви щен ня ро лі ви хо -
ван ня як способи куль тур но го са мо ви -
зна чен ня ді тей в по ли куль тур ном сус -
піль ст ві.

Куль тур не са мо ви зна чен ня — скла -
до ва час ти на со ці а лі за ції. Точ ка став лен -
ня осо бис тос ті до куль тур но го са мо ви -
зна чен ня ле жить у під літ ко во му ві ці.
Сьо год ні ма со ва та кла сич на куль ту ра
спів іс ну ють і до пов ню ють од на од ну. Су -
час ний під лі ток «по трап ляє» в куль ту ру
че рез її «ма со вий хід». Пе да го гам, які
праг нуть до куль ту ро від по від нос ті влас -
ної прак ти ки, не мож на цьо го не вра хо -
ву ва ти, до ла ю чи, з од но го бо ку, влас ний
од но знач ний не га ти візм до ма со вої поп-
куль ту ри, а, з ін шо го бо ку, від чу жен ня
під літ ків від кла сич них зраз ків куль ту ри.

За да ча: пе да го гіч на під трим ка куль -
тур но го са мо ви зна чен ня під літ ків.

Тех но ло гія — ор га ні за ція по лі по зи -
цій о ва ної вза є мо дії шко ля рів (гру пи,
класу) у по лі куль тур но му прос то рі, що
скла да єть ся з мис тец т ва, мас-ме діа (те ле -
ба чен ня, га зе ти, мо ло діж ні жур на ли,
Інтер нет), мо ло діж ної суб куль ту ри.

У ме жах прос то ру різ них куль тур
і ду мок під літ ки мо жуть знай ти здат ність
до куль тур но го са мо ви зна чен ня.

До ступ ність ін ших куль тур ство рює
умо ви для іден ти фі ка ції ди ти ни з та ки ми
куль ту ра ми, а та кож для прий нят тя й за -
сво єн ня куль ту ри на ці о наль ної як час ти -
ни сві то вої.

По ду ма є мо ра зом: чи є в на шій шко лі
до свід за сто су ван ня тех но ло гії пе да го гіч -
ної під трим ки? Яке міс це в на шій пе да го -
гіч ній прак ти ці ви хо ван ня куль ту ри зай -
ма ють дис ку сій ні фор ми ро бо ти?

Тен ден ція 4: по шук форм «ді яль но го
пат рі о тиз му», кон ст рук тив них про ек т -
них форм пат рі о тич но го ви хо ван ня.

Час то пат рі о тич не ви хо ван ня під мі -
ня єть ся війсь ко во-пат рі о тич ним, прак ти -
ку єть ся так би мо ви ти мо ну мен таль но-
ри ту аль ний пат рі о тизм із по гля дом,
обер не ним ли ше в ле ген дар не ми ну ле.
Але пат рі о тизм — це не тіль ки діа лог з іс -
то рією та куль ту рою.

Пат рі о тизм — це сус піль но-іс то рич -
не яви ще, со ці аль но-етич на цін ність,
склад на етич на якість. Пат рі о тизм яв ляє
со бою не об хід ну умо ву по даль шо го про -
гре сив но го роз вит ку кра ї ни, дер жа ви.
Пат рі о тизм ви сту пає як спо ну ка, пош -
товх до пат рі о тич но спря мо ва ної ді яль -
нос ті.

Пат рі о тич не ви хо ван ня в су час ній
шко лі — це про цес вза є мо дії ді тей і до -

рос лих, спря мо ва них на роз ви ток:
• пат рі о тич них по чут тів;
• пат рі о тич них пе ре ко нань;
• стій ких норм пат рі о тич ної по ве дін ки;
• пат рі о тич ної со ці аль но зна чу щої ді -

яль нос ті, при дбан ня до сві ду са мо -
стій ної пат рі о тич ної гро мадсь кої дії.
Сут тю да но го про це су є за сво єн ня

ви хо ван ця ми про гре сив но го пат рі о тич -
но го до сві ду, що до зво ляє сфор му ва ти
цін ніс не став лен ня до пат рі о тиз му. Про -
цес пат рі о тич но го ви хо ван ня за сно ва -
ний сьо год ні на прин ци пі гнуч кос ті та ва -
рі а тив нос ті: своє час но ре агує на змі ни
со ці аль но-пе да го гіч ної си ту а ції, ви ко -
рис то вує різ но ма ніт ні по єд нан ня форм
і ме то дів пе да го гіч ної вза є мо дії з ура ху -
ван ням особ ли вос тей кон тин ген ту ви хо -
ван ців і со ці у му.

По ду ма є мо ра зом: як су міс ти ти тра -
ди цій ний до свід і су час ні під хо ди до пат -
рі о тич но го ви хо ван ня?

Тен ден ція 5: під ви щен ня ро лі сис -
тем нос ті ви хов ної вза є мо дії.

В умо вах ва ри а тив но го під хо ду
до осві ти сис те ма ви хов ної ро бо ти в ба га -
тьох шко лах пе ре рос тає у ви хов ну сис те -
му шко ли, від об ра жа ю чи її спе ци фі ку й
уні каль ність. Са ме ви хов на сис те ма
визна чає об лич чя шко ли, її мі сію, не дає
пе ре тво ри тись на без ли ку освіт ню уста -
но ву.

В осно ву ви хов ної сис те ми су час ної
шко ли за кла да ють ся ідеї гу ма ніс тич них
ви хов них кон цеп цій:

• сис тем ної по бу до ви про це су ви хо -
ван ня В. Ка ра ковсь ко го;

• сис тем но-ро льо вої те о рії фор му ван -
ня осо бис тос ті Н. Та лан чу ка;

• ви хо ван ня як ком по нент со ці а лі за ції
М. Рож ко ва;

• фор му ван ня спо со бу жит тя, гід но го
лю ди ни, Н. Щур ко вої;

• ви хо ван ня ди ти ни як лю ди ни куль ту -
ри О. Бон да ревсь кої;

• ви хо ван ня на осно ві по треб лю ди ни
В. Са зо но ва;

• са мо ви хо ван ня шко ля ра Г. Се льо в ка;
• пе да го гіч ної під трим ки ди ти ни у про -

це сі її роз вит ку О. Газ ма на.
Ви бір кон цеп ту аль них ідей ви зна ча -

єть ся тим чи ін шим під хо дом до ви хо ван -
ня: сис тем ний під хід до пов ню єть ся осо -
бис тіс но зо рі єн то ва ним, ді яль ніс ним,
ком пе тен т ніс ним. Важ ли во про ана лі зу -
ва ти прий нят ність то го чи ін шо го під хо -
ду, тієї чи ін шої ви хов ної кон цеп ції для
кон к рет ної уста но ви в кон к рет но му
освіт ньо му прос то рі.

Зро зу мі ло, не всі пе да го гіч ні ко лек ти -
ви ре алі зу ва ти муть ту чи ін шу пе да го гіч -
ну кон цеп цію в чис то му ви гля ді. Пе да го -
гіч на муд рість і твор чість зна хо дять оп ти -
маль не по єд нан ня еле мен тів різ них
під хо дів і кон цеп цій, які в хо ді пе да го гіч -
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ної прак ти ки адап ту ють ся один до од но -
го, ство рю ю чи ту уні каль ну пе да го гіч ну
сис те му, яка ви зна чає об раз шко ли, за -
без пе чує здій с нен ня її мі сії.

Ме ха ніз мом, за до по мо гою яко го пе -
да го гіч ний ко лек тив ре алі зує свої кон -
цеп ту аль ні ви хов ні під хо ди й уста нов ки,
є про гра ма ви хо ван ня уста но ви.

По ду ма є мо ра зом: які під хо ди та кон -
цеп ції ви хо ван ня за кла де ні в осно ву ви -
хов ної про гра ми ва шої уста но ви? Які ме -
ха ніз ми їх ре алі за ції пе ред ба че ні у про -
гра мі?

Тен ден ція 6: ак ти ві за ція ді яль нос ті
шкіл із ці ле спря мо ва но го фор му ван ня
ви хов но го прос то ру, вза є мо дії із се ре до -
ви щем, ме реж ної вза є мо дії.

Су час на шко ла — ця від кри та освіт ня
уста но ва, ак тив ний агент со ці а лі за ції.
У рі шен ня проб лем осві ти та ви хо ван ня
за лу ча єть ся ши ро ке ко ло за ці кав ле них
осіб та ор га ні за цій.

Освіт ній прос тір — це сис те ма,
що вклю чає:

• су куп ність уті лю ва них освіт ніх тех -
но ло гій;

• по за нав чаль ну ро бо ту;
• управ лін ня на вчаль но-ви хов ним про -

це сом;
• вза є мо дію із зов ніш ні ми освіт ні ми

та со ці аль ни ми ін с ти ту та ми.
Роль освіт ньо го прос то ру по ля гає

в то му, що во но сти му лює роз ви ток і са -
мо роз ви ток кож но го вклю че но го в неї
ін ди ві да, є умо вою для осо бис то го
та твор чо го роз вит ку ді тей і пе да го гів, се -
ре до ви щем роз вит ку й ви хо ван ня осо -
бис тос ті.

Важ ли во ви ді ля ти в освіт ньо му прос -
то рі пе да го гіч но ор га ні зо ва ні та пе да го -
гіч но не ор га ні зо ва ні се ре до ви ща.

До пе да го гіч но ор га ні зо ва них се ре -
до вищ ми від но си мо:

• на вчаль но-роз ви валь не се ре до ви ще
шко ли;

• по за клас не до звіль но-роз ви валь не
се ре до ви ще.
Пе да го гіч но не ор га ні зо ва ні се ре до -

ви ща, се ре до ви ща віль ної жит тє ді яль -
нос ті, не фор маль но го спіл ку ван ня:

• по за шкіль не освіт нє се ре до ви ще;
• ма со во-ко му ні ка цій не се ре до ви ще;
• се ре до ви ще сі мей не;
• се ре до ви ще ві ко во го спіл ку ван ня;
• се ре до ви ще про світ ниць ких уста нов.

Куль тур но-освіт ній прос тір — ці -
лісність, струк тур ні еле мен ти якої ви ко -
рис то ву ють ся суб’єк та ми освіт ньо го
про це су для осво єн ня та тран с ля ції гу ма -
ніс тич них цін нос тей прос то ру, що роз -
ви ва єть ся.

Ці за галь ні під хо ди не об хід но вра хо -
ву ва ти при ви зна чен ні зміс ту по нят тя
«се ре до ви ще, яке ви хо вує».

Се ре до ви ще, яке ви хо вує, — су куп -
ність ото чу ю чих ди ти ну об ста вин, со ці -
аль но цін ніс них, тих, що впли ва ють на її
осо бис тий роз ви ток, і та ких, що спри -
яють її вход жен ню в су час ну куль ту ру.

Н. Щур ко ва під роз ді ляє ви хов не се -
ре до ви ще на: на оч но-прос то ро ве, по ве -
дін ко ве, по дій о ве й ін фор ма цій не куль -
тур не ото чен ня.

На оч но-прос то ро ве ото чен ня шко -
ля ра: об лаш ту ван ня при мі щень і те ри то -
рії шко ли, одяг шко ля рів і пе да го гів ство -
рю ють пси хо ло гіч не тло, стає чин ни ком
ви хо ван ня осо бис тос ті (у ра зі, ко ли во ни
«во че ло ве че ны», ко ли ма те рі аль ні за со -
би ви сту па ють для всіх у шко лі як умо ва
як най к ра що го ста ну кож но го чле на ко -
лек ти ву, ко ли лю ди на ак тив но пік лу єть -
ся про цей світ, твор чо пе ре творю ю чи
на оч ний прос тір шкіль ної будівлі).

По ве дін ко ве се ре до ви ще шко ли: на -
род жу єть ся як якась єди на кар та по ве -
дін ки, влас ти вої шко ля ре ві в да ній шко лі,
за ра ху нок до мі ну ван ня тих чи ін ших по -
ве дін ко вих форм: ін то на ції при спіл ку -
ван ні, мі мі ки та жес тів при бе сі ді, ха рак -
те ру спіль ної ді яль нос ті ді тей і пе да го гів,
спо со бів розв’язан ня кон ф лік тів і склад -
них си ту а цій етич но го по ряд ку.

Ото чен ня по дій: су куп ність по дій,
що по трап ля ють у по ле сприй нят тя ви хо -
ван ця, пе да го гів, є пред ме том оцін ки,
при во дом для роз ду мів і під ста вою для
жит тє вих ви снов ків.

Інфор ма цій не ото чен ня шко ля ра: є
се ре до ви щем, яке ви хо вує, ко ли у шко лі
є куль тур но уком п лек то ва на бі б ліо те ка
та чи таль ний зал при ній; пе да го ги (у со -
ю зі з бать ка ми) за лу ча ють ді тей до до -
маш ньо го чи тан ня, гра мот но ви ко рис то -
ву ють ІКТ.

Та ким чи ном, пе да го гіч ні дії із се ре -
до ви щем мож на оха рак те ри зу ва ти як ви -
ко ри стан ня по тен ці а лів се ре до ви ща, об -
ме жен ня не га тив них чин ни ків се ре до ви -
ща, по си лен ня по зи тив них чин ни ків,
мо де лю ван ня се ре до ви ща.

В осно ві мо де лю ван ня куль тур но-
освіт ньо го прос то ру ле жить зба га чен ня
пе да го гіч но зна чу щи ми по ді я ми мік ро се -
ре до вищ, що всто я ли: на вчаль но-роз ви -
валь но го і по за клас но го до су го во-роз ви -
валь но го се ре до ви ща; по за шкіль но го
освіт ньо го се ре до ви ща, ма со во-ко му ні -
ка цій но го, ві ко во го, сі мей но го се ре до -
вищ, куль ту рос т во рю ю чо го се ре до ви ща
про світ ниць ких уста нов.

За да ча: мак си маль но ефек тив но
вико рис то ву ва ти ви хов ний по тен ці ал
освіт ньо го прос то ру шко ли, ці ле спря -
мова но мо де лю ва ти се ре до ви ще, яке
вихо вує.

По ду ма є мо ра зом: які особ ли вос ті
куль тур но-освіт ньо го, ви хов но го прос то -
ру ва шої шко ли? Як во ни вра хо ву ють ся й
ви ко рис то ву ють ся у ви хов ній ро бо ті?
Які за хо ди вжи ва ють ся для мо де лю ван ня
се ре до ви ща, яке ви хо вує?

Тен ден ція 7: ак тив ний по шук форм
спів пра ці в осві ті між дер жа вою та цер -
к вою.

По чи на ють з’яв ля ти ся фор ми ви хов -
ної ро бо ти, прий нят ні як для шко ли, так
і для цер к ви. Але збе рі га єть ся не без пе ка
ви ник нен ня двох край нос тей: або шко ла
пов ніс тю від го род жу єть ся від цер к ви,
або цер к ва утвер д жує свій прі о ри тет,
перш за все в етич но му ви хо ван ні.

Фор ми вза є мо дії шко ли та цер к ви:
• роз роб ка освіт ніх про грам фор му -

ван ня ду хов но етич ної куль ту ри;
• удос ко на лен ня про фе сій но го на вчан -

ня та під ви щен ня ква лі фі ка ції пе да -
гогів;

• під го тов ка пе да го гів, які ма ють ви со -
кий рі вень знань і ком пе тен т нос тей,
іні ці а ти ву, від по ві даль ність, зо рі єн то -
ва них на ро бо ту з ду хов но-етич но го
ви хо ван ня на се лен ня, ді тей, мо ло ді
(учи тель — діа лог світсь кої й ре лі гій -
ної осві ти);

• роз роб ка на скріз ної сис те ми на вчан -
ня рід ній мо ві (сім’я—до шкіль на
уста но ва—за галь но ос віт ня шко ла—
бу ди нок куль ту ри—бі б ліо те ка—цер -
к ва—міс це ві за со би ма со вої ін фор -
ма ції);

• від род жен ня на род них ре ме сел, ви -
ро щу ван ня на род них уміль ців, на -
вчан ня на ви чок на род ної ху дож ньої
куль ту ри (ткац т во, різь б лен ня, ви ши -
ван ня, пле тен ня то що);

• за лу чен ня шко ля рів, бать ків, пе да го -
гів у ху дож ню са мо ді яль ність, на род -
ну твор чість, куль тур не до звіл ля й ін -
ші фор ми ес те тич ної ді яль нос ті);

ВИХОВАННЯ

Співвіднесемо сучасні тен -
ден ції виховання із власною
думкою, досвідом, прак тич -
ною роботою вашої школи.



Відкритий урок #01’ 201232

• під го тов ка та про ве ден ня ма со вих
освіт ніх і ви хов них за хо дів, зба га чен -
ня зміс ту й ме то дів куль тур но-ви хов -
ної ро бо ти;

• під го тов ка куль тур них і за пов зят ли -
вих гос по да рів — за лу чен ня шко ля -
рів у сис те му су час них еко но міч них,
ви роб ни чих від но син, роз ви ток у ді -
тей і мо ло ді най важ ли ві ших тру до -
вих, тех ніч них умінь і на ви чок, не об -
хід них су час ній лю ди ні;

• фор му ван ня по тре би у здо ро во му спо -
со бі жит тя — по зи тив но го став лен ня
до ро зум ної ор га ні за ції до звіл ля, по тре -
би в по всяк ден них за нят тях фіз куль ту -
рою та спор том; на дан ня ін ди ві ду аль -
ної до по мо ги най більш об да ро ва ним
ді тям, спортс ме нам, ро бо та з ослаб ле -
ни ми діть ми; на дан ня до по мо ги тим,
хто по тре бує її, у по до лан ні шкід ли вих
зви чок (ку рін ня, пи яц т во то що);

• ро бо та із сім’єю — роз ши рен ня куль -
тур них і ду хов них по треб сім’ї: сі мей -
на твор чість, ор га ні за ція ви ста вок,
роз пов сюд жен ня сі мей них форм ор -
га ні за ції до звіл ля, від по чи нок ді тей
з бать ка ми;

• спіль на со ці аль на ді яль ність — ство -
рен ня по стій но ді ючої сис те ми служб
со ці аль ної до по мо ги різ ним ка те го рі -
ям на се лен ня і перш за все ді тям; на -
дан ня до по мо ги ста рез ним, ве те ра -
нам вій ни та пра ці, ор га ні за ція кон -
цер т них ви сту пів, за го тів ка ово чів,
фрук тів то що;

• участь у впо ряд ку ван ні й озе ле нен ні
на се ле но го пун к ту.

По ду ма є мо ра зом: на яко му рів ні
зна хо дить ся вза є мо дія ва шої шко ли
з цер к вою? Які йо го фор ми ви ко рис то -
ву ють ся у ви хов ній ро бо ті? Які іс ну ють
проб ле ми управ лінсь ко го, освіт ньо го,
етич но го ха рак те ру? Які пер с пек ти ви та -
кої вза є мо дії?

Тен ден ція 8: ак ти ві за ція ви ко ри -
стан ня ін фор ма цій них тех но ло гій як ви -
хов но го ре сур су.

Якщо при на вчан ні от ри ма ні се рйоз -
ні ре зуль та ти ре алі за ції мож ли вос тей ін -
фор ма цій них тех но ло гій, то у ви хо ван ні
цей про цес пе ре бу ває в са мо му по чат ку.
Роз ши рен ня сфе ри по лі куль тур но го
спіл ку ван ня й пе да го гів, і шко ля рів, по -
зи тив не зна чен ня ря ду комп’ютер них
ігор, спіль ні про ек ти — не об хід на роз -
роб ка но вих різ но ма ніт них форм за сто -
су ван ня ін фор ма цій них тех но ло гій
у сфе рі ви хо ван ня.

Мож ли вос ті ви ко ри стан ня ІКТ в ор -
га ні за ції ви хов но го про це су ве ли кі.
Інфор ма цій ні тех но ло гії:

• під ви щу ють і сти му лю ють ін те рес;
• ак ти ві зу ють ро зу мо ву ді яль ність та

ефек тив ність ви хо ван ня тих чи ін -

ших якос тей осо би за вдя ки ін тер ак -
тив нос ті;

• до зво ля ють мо де лю ва ти та ві зу а лі зу -
ва ти про це си, яви ща, склад ні для де -
мон ст ра ції в ре аль нос ті, але не об хід ні
для ство рен ня пов но цін но го зо ро во го
ря ду;

• до зво ля ють ін ди ві ду а лі зу ва ти ви хо -
ван ня;

• да ють уч ням мож ли вість са мо стій но -
го по шу ку ма те рі а лів, опуб лі ко ва них
в Інтер неті, для під го тов ки до кла дів,
ре фе ра тів, скла дан ня сце на рі їв;

• на да ють до по мо гу в по шу ках від по ві -
дей на проб лем ні за пи тан ня;

• ство рю ють ве ли чез не по ле для роз -
вит ку кре а тив них здіб нос тей, фор му -
ван ня за галь ної й ін фор ма цій ної
куль ту ри.

Існує до свід за сто су ван ня та ких
форм ви ко ри стан ня ІКТ у ви хов ній ро -
бо ті, як:

• роз роб ка ін ди ві ду аль них і ко лек тив -
них про ек тів тех ніч но го та твор чо го
за без пе чен ня ви хов но го про це су
й різ них по за уроч них за хо дів, проб -
лем і на пря мів ви хов ної ро бо ти;

• комп’ютер ний суп ро від ви хов них
про грам як спо сіб ре алі за ції су час них
пе да го гіч них тех но ло гій;

• по шук те о ре тич ної та ме то дич ної ін -
фор ма ції, ма те рі а лів, сце на рі їв і роз -
ро бок для ор га ні за ції ви хов ної ро -
боти;

• ро бо та із гра фіч ною ін фор ма цією —
ска ну ван ня, об роб ка, ство рен ня гра -
фіч них про ек тів (пре зен та цій, ві део -
філь мів то що);

• ро бо та зі зву ком — за пис, об роб ка,
мон таж, зву ко вий суп ро від різ них за -
хо дів;

• со ці аль но-пе да го гіч на та пси хо ло гіч -
на діа гнос ти ка за до по мо гою ком п’ю -
те ра; мо ні то ринг якос ті ви хо ван ня;

• ви ко ри стан ня комп’юте ра в хо ді по -
за клас них за нять і за хо дів (де мон ст -
ра ція, му зич ний суп ро від);

• ство рен ня елек т рон ної га зе ти;
• гур т ки та клу би (комп’ютер но го ди -

зай ну, ані ма ції, елек т рон ної му зи ки);
• сай ти кла сів, ди тя чих ор га ні за цій,

клу бів, сту дій;
• ме реж не он-лайн спіл ку ван ня учас -

ни ків ви хов но го про це су.
Ме та: ство рен ня єди но го ін фор ма цій -

но го прос то ру у ви хов ній ро бо ті шко ли.
По ду ма є мо ра зом: що не об хід но зро -

би ти, щоб ІКТ ста лі ефек тив ним ре сур -
сом ви хов ної ро бо ти у ва шій шко лі?

Тен ден ція 9: змі на про фе сій но го
мис лен ня пе да го га, фор му ван ня пе да го -
га з по зи цією ви хо ва те ля.

Шко лі май бут ньо го по тріб ні пе да го ги
зі змі не ним про фе сій ним мис лен ням, но -

вою осо бо во-про фе сій ною по зи цією.
«Учи тель, об раз йо го ду мок — ось
що най го лов ні ше в будь-яко му на вчан ні
й ви хо ван ні», — ка зав А. Діс тер вег. Як
від зна че но в освіт ніх стан дар тах, пе да гог
по ви нен прий ма ти цін ніс ні орі єн та ції
та етич ні нор ми, що ви зна ча ють ат мо -
сфе ру в освіт ній уста но ві, ма ти ви со кі
мо раль ні якос ті.

Кож но му пе да го гу важ ли во змі ни ти
точ ку зо ру та свою по зи цію, по ба чи ти
у зро стан ні уч ня са мо бу дів ни ка, який са -
мо роз ви ва єть ся; ста ти са дів ни ком і ро -
зігру ва ти сце на рії пе да го гіч них по дій
відпо від но до осо бис тих особ ли вос тей
уч нів, для роз вит ку кон к рет них влас ти -
вос тей кон к рет но го уч ня в по тріб ний са -
ме для ньо го час і в до реч них са ме для
ньо го об ста ви нах. Тіль ки так пе да гог
здат ний до по мог ти ди ти ні в рі шен ні її
при род но-куль тур них, со ці аль но-куль -
тур них, со ці аль но-пси хо ло гіч них за дач.

Су час ній шко лі по трі бен пе да гог
із по зи цією ви хо ва те ля. Сфор му ва ти йо -
го — це сфор му ва ти по тре бу в осо бо во -
му са мо роз вит ку, ві ру в мож ли вос ті кож -
но го уч ня, уста нов ку на діа лог, на від -
крите спіл ку ван ня, осво ї ти прий о ми
емо цій ної са мо ре гу ля ції, роз ви ну ти ем -
па тію, пе да го гіч ний такт, де лі кат ність.
Не об хід но орі єн ту ва тись у пер шу чер гу
на роз ви ток ди ти ни, на вчи ти ся ство рю -
ва ти їй умо ви для са мови зна чен ня, са мо -
ре а лі за ції, осво ї ти тех ноло гії гру по вої
та ін ди ві ду аль ної ро бо ти в си ту а ці ях ви -
бо ру. Важ ли во вмі ти ана лі зу ва ти ре зуль -
та ти своєї ро бо ти, вчас но пе ре бу до ву ва -
ти її, бра ти на се бе від по ві даль ність.

Ви хо ван ня в су час ній шко лі —
це май с тер ність і мис тец т во гли бин но го
спіл ку ван ня, у ньо му не має й не мо же бу -
ти ні чо го пе ред ба че но го на пе ред, а ді ють
ін ту ї тив ні, ві ро гід ніс ні про це си. Кож на
ди ти на ви ма гає ін ди ві ду аль ної пе да го гіч -
ної під трим ки, тут по трі бен особ ли вий
пе да го гічний та лант, твор ча ро бо та, до -
три ман ня особ ли вої ети ки під трим ки,
суть якої — єд ність етич них і пе да го гіч -
них норм.

По ду ма є мо ра зом: про ана лі зу є мо
влас ну пе да го гіч ну по зи цію з точ ки зо ру
су час них під хо дів до ви хов ної ро бо ти
у шко лі.

Пе ре лік тен ден цій роз вит ку ви хо ван -
ня в су час ній шко лі мож на по пов ню ва ти.
Се ред них знай дуть ся по зи тив ні й не га -
тив ні. По діб не осмис лен ня до по мо же
педа го гу ви зна чи ти ак ту аль ність і своє -
час ність своєї ді яль нос ті, про гно зу ва ти й
удос ко на лю ва ти її.

По ду ма є мо ра зом: які про це си в роз -
вит ку ви хо ван ня в су час ній шко лі вас
нади ха ють? Які тур бу ють? Про по ну є мо
об мі ня тись дум ка ми про це.

ВИХОВАННЯ
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В. Сер дюк,
Бі ло цер ківсь ка шко ла № 11 Ки ївсь кої обл.

Ме та: ознай о ми ти уч нів з по нят тям «на силь ст во», ви да ми
на силь ст ва, пра во ви ми та юри дич ни ми ас пек та ми; по ка за ти
спо со би за хис ту осо бис тос ті в си ту а ції на силь ст ва.

Пси хо лог. Ми у сво є му жит ті до сить час то чу є мо або на віть
сти ка є мо ся із си ту а ці ями на силь ст ва в сім’ї, на ву ли ці, у шко лі,
се ред ро вес ни ків. Пе ред тим як роз гля ну ти спо со би за хис ту
осо бис тос ті в си ту а ції на сил ля, да вай те спо чат ку ви зна чи мо,
що озна чає са ме по нят тя «на силь ст во», які іс ну ють йо го ви ди.

Впра ва «Моз ко вий штурм». За пи тан ня для об го во рен ня:
Що та ке на силь ст во?
Які фор ми на силь ст ва ви зна є те?
Спе ці а ліс ти ви ді ля ють чо ти ри основ ні фор ми жор с то ко го

по вод жен ня з діть ми:
1. Фі зич не на силь ст во — це на вмис не за вдан ня ди ти ні фі -

зичних ушкод жень, а та кож сві до ме по збав лен ня сво бо ди,
помеш кан ня, їжі, одя гу та ін ших нор маль них умов жит тя,
які мо жуть при звес ти до смер ті ди ти ни, ви кли ка ти по ру -
шен ня фі зич но го та пси хіч но го здо ров’я.

2. Сек су аль не на силь ст во — це за лу чен ня ди ти ни з її зго ди
(або без та кої) у сек су аль ні дії з до рос ли ми за для за до во лен -
ня чи ви го ди остан ніх.

3. Пси хо ло гіч не (емо цій не) на силь ст во — це пе рі о дич ний,
три ва лий або по стій ний пси хіч ний вплив на ди ти ну, спря -
мо ва ний на на вмис не при ни жен ня її чес ті й гід нос ті,
що стає при чи ною об раз, стра ху, не впев не нос ті в со бі, галь -
мує роз ви ток осо бистос ті та при зво дить до фор му ван ня па -
то ло гіч них рис ха рак те ру.

4. Зне ва га до по треб ди ти ни — це від сут ність еле мен тар ної
тур бо ти про ди ти ну, від чо го по ру шу єть ся її емо цій ний стан
і з’яв ля єть ся за гро за здо ров’ю або роз вит ку.

Окре мо хо чу зу пи ни тись на по пе ред жен ні до маш ньо го на -
силь ст ва.

Пси хо лог. Як ви ду ма є те, що вклю чає в се бе по нят тя «до -
маш нє на силь ст во», хто йо го чи нить? Чи мож на се бе за хис ти ти
від про явів до маш ньо го на силь ст ва?

На силь ст во в ро ди ні — це пра во по ру шен ня або зло чин, яке
чи нить один із чле нів ро ди ни у стосунку до ін ших чле нів ро ди -
ни чи осіб, яких мож на ви зна ти як чле нів ро ди ни. При цьо му
чле на ми ро ди ни є: чо ло вік, дру жи на, ді ти, бать ки (один з бать -
ків) чо ло ві ка (дру жи ни), а та кож ін ші осо би, які по стій но про -
жи ва ють ра зом зі зга да ни ми осо ба ми й ве дуть з ни ми спіль не
гос по дар ст во.

Від по від но до цьо го ви зна чен ня, на силь ст во в ро ди ні —
це на силь ст во, що від бу ва єть ся між:

• чо ло ві ком і жін кою, які пе ре бу ва ють у шлю бі;

ПСИХОЛОГІЯ

УМІТИ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ
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• бать ка ми та діть ми не за леж но від
віку;

• бать ка ми од но го з по друж жя чи ін -
шим чле ном ро ди ни, який не є їхньою
ди ти ною (між тес тем або те щею й зя -
тем, між свек ром або свек ру хою й не -
віс т кою);

• осо ба ми, які не ма ють зга да них зв’яз -
ків або втра ти ли їх, але ра зом ве дуть
спіль не гос по дар ст во і про жи ва ють
в од но му при мі щен ні.

Як ві до мо з ба га тьох до слід жень,
у 80 % ви пад ків учи нен ня на силь ст ва
в сім’ї крив д ни ка ми є чо ло ві ки, а по -
страж да ли ми — жін ки та ді ти (але на -
силь ст во вчи ня ють до сить різ ні лю ди).

За пи тан ня до ауди то рії: «Дай те, будь
лас ка, ха рак те рис ти ку осо бис тос ті лю ди -
ни, яка чи нить на силь ст во».

Обго во рен ня.
Крив д ни ки не є людь ми, які зав ж ди

гні ва ють ся чи во ро жо на лаш то ва ні, во ни
мо жуть бу ти ча рів ни ми, при яз ни ми,
люб’яз ни ми. Крив д ни ки не зав ж ди «по -
га ні» лю ди, але їх ня на силь ницька по ве -
дін ка не є прий ня тою.

Пси хо лог. На звіть, будь лас ка, при -
чи ни, що спо ну ка ють лю ди ну до ско єн ня
на силь ст ва.

Мож ли ві при чи ни:
• низь ка са мо оцін ка крив д ни ка (за ви -

ще на);
• не вмін ня ви рі шу ва ти проб ле ми ін -

ши ми ме то да ми;
• вла да за будь-яку ці ну (ба жан ня до мі -

нува ти);
• влас ний не га тив ний до свід ди тин -

ства;
• пси хіч ні роз ла ди;

• ви со кий рі вень агре сії;
• ужи ван ня ал ко го лю та нар ко тич них

ре чо вин;
• один зі спо со бів ви хо ван ня ді тей.

За сто су ван ня на силь ст ва у ви хо ван ні
ста ре, як світ. І не див но, ад же на силь ст -
во так са мо ста ре, як ме тод вза є мин між
людь ми, між чо ло ві ком і жін кою. Оскіль -
ки на силь ст во бу ло нор мою жит тя,
то і спо со би ви хо ван ня ді тей в усі ча си
бу ду ва лись на на силь ст ві.

Не зва жа ю чи на те що за раз уже
ХХІ сто літ тя, і ми жи ве мо в ци ві лі зо -
вано му сус піль ст ві, на силь ст во що до
дітей, слаб ких і без за хис них іс тот,
як і ра ні ше, за ли ша єть ся по ши ре ним
ти пом по ве дін ки. На сьо год ні до сто вір -
ної ста тис ти ки про ре аль ні про яви на -
силь ст ва в ро ди ні не має, оскіль ки це
яви ще най час ті ше є при хо ва ною фор -
мою на силь ст ва.

За ін фор ма цією МВС Укра ї ни, тіль ки
ми ну ло го ро ку по став ле но на об лік по над
50 тис. осіб, які вда ва лись до на силь ст ва
в ро ди ні.

Отже, як за хис ти ти се бе від про явів
на силь ст ва?

По-пер ше, не об хід но зна ти, що
в Укра ї ні прий ня то За кон Укра ї ни «Про
по пе ред жен ня на силь ст ва у сім’ї» (бе ре -
зень 2002 ро ку). Лю ди ну, яка чи нить
насиль ст во, мо жуть при тяг ну ти до кри -
міналь ної, ад мі ніс т ра тив ної чи ци віль но-
пра во вої від по ві даль нос ті згід но з чин -
ним за ко но дав ст вом.

По-дру ге, ви по вин ні зна ти свої пра -
ва (Кон вен ція ООН «Про пра ва ди ти ни)
і вмі ти за хис ти ти се бе. А для цьо го ви по -
вин ні во ло ді ти ін фор ма цією про те, ку ди

звер ну тись у ви пад ку на силь ницьких дій
у сто сун ку до ва шої осо бис тос ті.

Звер нен ня (по ві дом лен ня) про фак ти
жор с то ко го по вод жен ня з ди ти ною по -
дають ся як са мою ди ти ною, так і фі зич -
ни ми осо ба ми за міс цем їх про жи ван ня
за на яв нос ті фак тів та ко го по вод жен ня
або за умов ре аль ної за гро зи їх учи -
нення.

1. Звер нен ня (по ві дом лен ня) про фак ти
жор с то ко го по вод жен ня прий ма ють -
ся по са до ви ми осо ба ми ор га нів внут -
ріш ніх справ, ор га нів і за кла дів
освіти, охо ро ни здо ров’я, управ лінь
у спра вах сім’ї та мо ло ді, цен т рів со -
ці аль них служб для мо ло ді та пе ре -
дають ся для ре єс т ра ції у від по від ний
тери то рі аль ний під роз діл служ би
у спра вах не пов но літ ніх про тя гом од -
нієї до би з мо мен ту от ри ман ня звер -
нен ня (по ві дом лен ня).

2. Без по се ред ньо у шко лі ви мо же те
звер ну тись до клас но го ке рів ни ка,
прак тич но го пси хо ло га, со ці аль но го
пе да го га, за ступ ни ка ди рек то ра з ви -
хов ної ро бо ти або ди рек то ра шко ли.
Ро біт ни ки шко ли про во дять роз’яс -
ню валь ну ро бо ту з тим, хто чи нить
на силь ст во (як що це до ціль но), або
тер мі но во (про тя гом од нієї до би) пе -
ре да ють по ві дом лен ня в пись мо вій
фор мі у служ бу у спра вах не пов но -
літ ніх, ор га ни внут ріш ніх справ про
ви па док жор с то ко го по вод жен ня
з ди ти ною чи ре аль ну за гро зу йо го
вчи нен ня.

3. Клас ні ке рів ни ки ор га ні зу ють ро бо ту
з бать ка ми з роз’яс нен ня на слід ків
жор с то ко го по вод жен ня з діть ми
в сім’ях, а та кож з осо ба ми, які скла -
да ють най ближ че ото чен ня ди ти ни,
яка по страж да ла від жор с то ко го по -
вод жен ня чи по тер пає від ре аль ної
за гро зи йо го вчи нен ня.

4. Все ук ра їнсь ка ди тя ча лі нія (тел. 500-
21-80).

Без кош тов но, кон фі ден цій но та ано -
нім но на дає кон суль та ції і пси хо ло гіч ну
до по мо гу ди ти ні, яка по страж да ла вна -
слі док жор с то ко го по вод жен ня.

На дає ди ти ні ін фор ма цію про ро бо ту
служб у спра вах не пов но літ ніх, від ді лів
у спра вах сім’ї та мо ло ді, со ці аль них
служб для мо ло ді, ор га нів опі ки та пік лу -
ван ня, осві ти і на уки, охо ро ни здо ров’я,
кри мі наль ної мі лі ції у спра вах не пов но -
літ ніх, не уря до вих ор га ні за цій, які пра -
цю ють в ін те ре сах ді тей.

Інфор мує від по від ну служ бу у спра -
вах не пов но літ ніх про фак ти жор с то ко го
по вод жен ня (у ра зі, як що та ка ди ти на
пого ди лась по ві до ми ти ад ре су про жи -
ван ня) з ме тою опе ра тив но го втру чан ня
та на дан ня до по мо ги.

ПСИХОЛОГІЯ
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Л. Си до рен ко,
Ки ївсь ка шко ла № 259

С
ьо год ніш ні уч ні ма ють комп’юте ри або до ступ
до них. Отже, сві то гляд ді тей став шир шим, ці ка ві -
шим. А впра ви, які да ють ся в під руч ни ках, на мою
дум ку, не зав ж ди ви кли ка ють в уч нів пі зна валь ний
ін те рес. То му й ви ник ла дум ка про впро вад жен ня

у свою ро бо ту да ної проб лем ної те ми.
За ці ка ви ти шко ля рів ук ра їнсь кою мо вою як пред ме том на -

вчан ня мож на пе ре ду сім шля хом уник нен ня од но ма ніт нос ті,
шаб ло нності та схе ма тиз му в ро бо ті над сло вом, по збав лен ня
уч нів не об хід нос ті нуд но зуб ри ти ви зна чен ня та пра ви ла. Чіт -
ке й до ка зо ве опра цю ван ня мов них явищ і ва рі ю ван ня форм,
ме то дів і прий о мів на вчан ня, адек ват них ви учу ва ним фак там,
є ти ми чин ни ка ми, які збуд жу ють пі зна валь ний ін те рес і сти -
му лю ють са мо стій не мис лен ня шко ля рів. У зв’яз ку з цим тре -
ба на леж но оці ню ва ти роль і міс це в на вчаль но му про це сі ці ка -
вих мов них ма те рі а лів.

«Ці ка ві ма те рі а ли про мо ву — це ди дак тич ні ма те рі а ли,
що спри яють ці ка вос ті на вчан ня», а «ці ка вість на вчан ня —
це фак тор під ви щен ня ін те ре су до за нять мо вою». «Ці ка -
вість — це ви ко ри стан ня під час на вчан ня різ но ма ніт них ме -
тодич них прий о мів і ди дак тич них за со бів, що би при вер ну ти

увагу уч нів, про бу ди ти в них ін те рес до пред ме та, ви кли ка ти
праг нен ня до здо бут тя знань».

Щоб оці ни ти зна чен ня й міс це ці ка вих за вдань та іг ро вих
форм ро бо ти над ук ра їнсь ким сло вом, тре ба на сам пе ред на го -
ло си ти, що їх ви ко ри стан ня ста вить за ме ту не роз ва жа ти,
а на вчи ти шко ля рів, зба га чу ва ти їх знан ня ми в об ста нов ці роз -
ку тос ті, за до во лен ня й ра дос ті. Ці ка ві мов ні ма те рі а ли не по -
вин ні зни жу ва ти рі вень на вчаль ної ро бо ти, а на впа ки, не сти
мо воз нав чу ін фор ма цію, над якою уч ні із за до во лен ням або й
за хоп лен ням пра цю ють і яку лег ко, не ви му ше но за сво юють.
У про це сі до бо ру та ких ма те рі а лів учи тель, крім ці ка вос ті, ура -
хо вує всі за галь но ди дак тич ні й ме то дич ні прин ци пи на вчан ня,
зок ре ма на уко вість і до ступ ність знань. Для ці ка вих за вдань
і лін г віс тич них ігор під би раю на уко во об ґ рун то ва ні мов ні фак -
ти, які від по ві да ють рів ню під го тов ле нос ті шко ля рів і за хоп лю -
ють їх. Ці ка ві за вдан ня й мов ні іг ри — це, по су ті, впра ви, спря -
мо ва ні на за сво єн ня й осмис лен ня знань у жва вій, при єм ній
ат мо сфе рі. Ро бо та над ни ми ви кли кає ін те рес, збуд жен ня,
а опо ра на емо цій ність сприяє кра що му за сво єн ню та за -
пам’ято ву ван ню ві до мос тей про мо ву. Те ма ти ка ці ка вих за -
вдань і лін г віс тич них ігор мо же бу ти без по се ред ньо пов’яза на
з ви учу ва ни ми, ви зна че ни ми про гра мою ві до мос тя ми і мо же,
особ ли во в по за клас ній ро бо ті, охоп лю ва ти по за про грам ні
фак ти. У кож но му ра зі ці ка ві мов ні за вдан ня пе ред ба ча ють

ПРАКТИКА

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ 
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досяг нен ня ди дак тич ної ме ти — роз ши -
рен ня та зміц нен ня мов них знань, зба га -
чен ня слов ни ко во го за па су шко ля рів
і вдос ко на лен ня їхньо го мов лен ня.

Ви ко ри стан ня ці ка вих іг ро вих мов -
них ма те рі а лів ви нят ко во важ ли ве з точ -
ки зо ру роз вит ку мис ля чої осо бис тос ті.
По-пер ше, та кі за вдан ня зде біль шо го є
по шу ко ви ми. Во ни став лять уч ня пе ред
не об хід ніс тю са мо туж ки зна хо ди ти
шля хи розв’язан ня, а от же, роз піз на ва -
ти, ана лі зу ва ти мов ні фак ти, спів став ля -
ти їх і фор му лю ва ти ви снов ки. А це роз -
ви ває твор чі мож ли вос ті шко ля ра, йо го
ува гу, са мо стій ність та іні ці а тив ність.
По-дру ге, ро бо та над ці ка вим мо вним
ма те ріа лом ство рює по зи тив ну мо ти -
вацію на вчан ня, про буд жує ба жан ня
зна ти й не рід ко сти му лює при лу чен ня
до пра ці над слов ни ка ми, на уко во-по пу -
ляр ною мо воз нав чою лі те ра ту рою, що
фор мує вмін ня вчи тись, ви хо вує куль ту -
ру пра ці. По-тре тє, са мо стій но від кри ва -
ю чи для се бе пев ні мов ні яви ща, учень
від чу ває за до во лен ня, упев не ність у сво -
їх здіб нос тях, що зу мов лює са мо ре а лі за -
цію осо бис тості.

Упро вад жен ня в на вчаль ний про цес
ро бо ти над ці ка ви ми мов ни ми ма те рі а -
ла ми від кри ває ве ли кі мож ли вос ті для
ре алі за ції ви хов ної ме ти — фор му ван ня
на ці о наль но сві до мо го ук ра їн ця. Че рез
від по від но пі ді бра ний мов ний ма те рі ал
і за вдан ня до ньо го де мон ст ру ють ся ба -
гат ст во й роз ви не ність ук ра їнсь кої мо -
ви, її ме ло дій ність і кра са. У грі зі сло вом
шко ля рі на вча ють ся від чу ва ти дух, ви -
раз ність рід но го сло ва. А те ма тич но
об’єд на ні ди дак тич ні ма те рі а ли ук ра їно -
знав чо го спря му ван ня про буд жу ють
любов до рід но го краю, на ці о наль ну
гордість і сві до мість.

Ство рен ня мо де лі на вчаль но-пі зна -
валь ної ді яль нос ті уч нів пев но го кла су
на осно ві пев них пе да го гіч них за вдань є
ді євим спо со бом пе ре вір ки тих чи ін ших
форм і ви дів ді яль нос ті, спо со бів і ме то -
дів на вчан ня й ви хо ван ня. На осно ві пе -
да го гіч ної мо де лі є мож ли вість уяви ти
пер с пек ти ви роз вит ку на вчаль но-пі зна -
валь ної ак тив нос ті уч нів, з’ясу ва ти мож -
ли ві труд но щі, що мо жуть ви ник ну ти
у про це сі ре алі за ції за ду ма но го, та знай -
ти спо со би їх усу нен ня.

До ціль ність за про вад жен ня й ре -
зуль та тив ність ви ко ри стан ня то го чи ін -
шо го ви ду ро бо ти над ці ка вим мо вним
матеріалом без по се ред ньо пов’яза ні з ві -
ком і рів нем під го тов ле нос ті шко ля рів.
Ска жі мо, те му «Алфа віт» п’яти клас ни ки
опра цьо ву ють без ен ту зі аз му, ува жа ють
її за сво є ною з пер шо го кла су. То му
пропо ную уч ням та кі за вдан ня: на пи са -
ти за ал фа ві том пред ме ти, які ви вча ють
у 5 кл.; іме на хлоп ців і дів чат пев но го
кла су; пись мен ни ків, твор чість яких

вивча ють на уро ках лі те ра ту ри; на зви
улюб ле них ук ра їнсь ких на род них ка зок;
на зви рі чок, які про ті ка ють на Укра ї ні;
на зви ук ра їнсь ких міст; на зви ву лиць
Дес нянсь ко го рай о ну то що.

Ді ти люб лять пра цю ва ти з ілюс т ро -
ва ни ми при слів’ями, при каз ка ми та при -
кме та ми. Вони із за до во лен ням під би ра -
ють до ілюс т ра ції ті при слів’я, при каз ки
та при кме ти, які най більш уда ло роз кри -
ва ють зміст ма люн ка.

Май же на кож но му уро ці про по ную
за вдан ня на роз ви ток зв’яз но го мов лен -
ня. На прик лад: скла діть і за пи шіть ре -
чен ня. Під ме та ми в цих ре чен нях по -
став те по да ні па ра ми імен ни ки. Скла діть
зв’яз ний текст, ви ко рис тав ши утво ре ні
ре чен ня: вес на — птахи; блис кав ка —
гур кіт; хма ра — дощ; кри ни ця — во да
тощо.

Опра цьо ву ю чи те му «Ужи ван ня апо -
стро фа та м’яко го зна ка», про по ную
учням твор че за вдан ня: склас ти та за пи -
са ти твір-мі ні атю ру «Осінь у мо є му міс -
ті». У кож но му ре чен ні ви ко рис то вуй те
сло ва з апос т ро фом і м’яким зна ком.

Ви вча ю чи в 6 кл. час ти ни мо ви, уч ні
із за ці кав ле ніс тю ви ко ну ють за вдан ня
із клю ча ми.

За вдан ня: ви пи шіть по спіль у три
колон ки окре мо імен ни ки, при кмет ни -
ки, ді єс ло ва. Під крес літь у всіх сло вах
почат ко ву бук ву. Якщо ви вір но ви ко на -
ли впра ву, то з цих букв у вас скла деть ся
по ба жан ня. Про чи тай те йо го й за -
пишіть.

Учень, іс то рич ний, учи тись, ра діс -
ний, свя то, ак тив ні, на бу ва є мо, пра цею,
ана лі зу ють, доб рий, осін ня, від кри ва єш,
чи та є те, іс то рія, свят ко вий, то ва рись ко -

го, хви ли на, ап ло дує, іс к рис тим, іс кор ки,
утіш ний, на пи шу, не се мо, аку рат ні,
ідеш, від крит тя, мир ний. Ключ: «Успі хів
і ра дос ті вам у на вчан ні».

При ви вчен ні в 7 кл. те ми «Ді єп рик -
мет ник» про по ную склас ти при ві тан ня
ма мі на свя то 8 бе рез ня, ви ко рис то ву ю -
чи в ньо му яко мо га біль ше ді єп рик -
метни ків. Учні, які не мо жуть склас ти
вір шо ва ні ряд ки, пи шуть твір-мі ні атю ру
«Спа си бі Вам, ма мо, за но чі не до -
спані...».

Особ ли во по до ба єть ся уч ням те ма
«Фра зе о ло гія». На мою дум ку, є без ліч
ці ка вих за вдань, які мож на за про по ну -
ва ти шко ля рам. Про по ную од не з них.

За вдан ня: склас ти діа лог на шкіль ну
те ма ти ку з ви ко ри стан ням фра зе о ло гіз -
мів.

При сис те ма тич но му ви ко ри стан ні
пі зна валь них за вдань і вір ній, ра ці о наль -
ній ор га ні за ції їх розв’язан ня в уч нів
роз ви ва єть ся ін те рес до на вчан ня. Пі -
зна валь ний ін те рес у свою чер гу по зи -
тив но впли ває на ефек тив ність про це су
на вчан ня. І ко ли ін те рес пе ре рос тає
в по тре бу у знан нях і ра ці о наль них умін -
нях пі зна валь ної ді яль нос ті, то за на яв -
нос ті сфор мо ва ної сис те ми знань і за -
галь них умінь мож на ка за ти про сфор -
мо ва ність пі зна валь ної са мо стій нос ті
ви що го рів ня.

Важ ли вою озна кою сис те ми пі зна -
валь них за вдань є зро стан ня їх склад -
нос ті. Слід за зна чи ти, що ство ри ти сис -
те му пі зна валь них за вдань із чіт ко вті ле -
ним прин ци пом зрос та ю чої склад нос ті
прак тич но не мож ли во для уч нів з різ ни -
ми рів ня ми під го тов ки. А то му вмін ня
вчи те ля ви зна чи ти склад ність і важ кість
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за вдан ня є од ним з най важ ли ві ших під
час ор га ні за ції са мо стій ної пі зна валь ної
ді яль нос ті шко ля рів. Ви зна чен ню склад -
нос ті за вдань сприяє знан ня їх су ті
та струк тур них особ ли вос тей.

Пі зна валь ні за вдан ня — це вид на -
вчаль них за вдань, що по тре бу ють від уч -
нів по шу ку но вих знань і спо со бів дії.
З точ ки зо ру ді яль нос ті ви кла дан ня ці за -
вдан ня є спо со бом ор га ні за ції по шу ко -
вої ді яль нос ті на вчан ня й кон т ро лю її
про це су. При ви вчен ні у п’ято му кла сі
те ми «Фо не ти ка» про по ную да ва ти її ді -
тям у ви гля ді гри. Кож ний учень от ри -
мує кар т ку з пев ною бук вою ал фа ві ту,
ви ко нує за вдан ня, за про по но ва ні на
кар т ці, а по тім «за хи щає свою бук ву».

За леж но від то го, ві до ми ми чи не ві -
до ми ми є спо со би ви ко нан ня за вдань,
во ни ді лять ся на не проб лем ні та проб -
лемні. У не проб лем них пі зна валь них за -
вдан нях шу ка ним є но ві знан ня, а у
проб лем них — но ві знан ня та спо со би
дій або тіль ки спо со би дій. Не вся ке
проб лем не за зміс том пі зна валь не за -
вдан ня мо же ста ти для уч ня проб ле мою.

Для цьо го не об хід ні дві го лов ні умо -
ви. По-пер ше, за вдан ня по вин но ви кли -
ка ти в уч ня ін те рес до знань чи спо со бів
дій, що ста нов лять шу ка не. По-дру ге,
необ хід но, щоб за вдан ня ба зу ва лось
на знан нях і вмін нях, яки ми во ло діє
шко ляр і яких по вин но бу ти до стат ньо
для зна ход жен ня не ві до мо го. Так, як що
учень у про це сі ана лі зу проб лем ної си -
ту а ції, ви кли ка ної пі зна валь ним за вдан -
ням, усві дом лює су пе реч ність між ві до -
мим і не ві до мим і фор му лює для се бе за -
пи тан ня, на яке тре ба знай ти від по відь,
то проб лем на си ту а ція пе ре рос тає
у проб ле му, ви ра же ну у фор мі за пи -
тання. Це спо ну кає шко ля ра до по шу ку
но вих знань і спо со бів дії, що не об хід ні
для розв’язан ня проб ле ми. Ко ли ж учень
не має знань і вмінь, не об хід них для
вста нов лен ня зв’яз ків з не ві до мим,
то проб ле ма не ви ни кає, а ін те рес,
викли ка ний проб лем ною си ту а цією,
згасає.

У кон цеп ції лі те ра тур ної осві ти особ -
ли во на го ло шу єть ся на проб ле мі ак ти ві -
за ції пі зна валь ної ді яль нос ті шко ля рів
у на вчаль но-ви хов но му про це сі.

Одним із за со бів внес ти проб лем -
ність у про цес пі знан ня, по ста ви ти уч нів
у си ту а цію ак тив ної мис ли тель ної по -
шуко вої ді яль нос ті під час ви вчен ня
укра їнсь кої лі те ра ту ри є по шу ко ві до -
слідниць кі за вдан ня ви пе ред жаль но го
харак те ру. Ідеть ся не про ве ли ку на уко -
во-до слід ниць ку ро бо ту у про це сі під го -
тов ки уч ня ми ро біт до за хис ту в МАН,
а про стис лі за об ся гом кон к рет ні до -
маш ні за вдан ня, ви ко на ні шко ля ра ми
за зда ле гідь, пе ред на вчаль ним за нят тям,
з ме тою, яку пе ред ба чає вчи тель.

На прик лад, перш ніж при сту пи ти
до розв’язан ня проб лем них за вдань при
ви вчен ні опо ві дан ня М. Ко цю бинсь ко го
«До ро гою ці ною» у 8-у кла сі, тре ба да ти
уч ням за вдан ня про чи та ти це опо ві дан -
ня. Що би пе ре ві ри ти, як уч ні ви ко на ли
йо го, про по ную тес то ві за пи тан ня за
зміс том, роз ра хо ва ні на 10–15 хв. уро ку.
Та ка доб ре про ду ма на й ор га ні зо ва на
по шу ко во-до слід ниць ка ро бо та дасть
змо гу під ви щи ти пі зна валь ну ак тив ність
шко ля рів, їх ній ін те рес до про це су на -
вчан ня, са мо стій ність.

Ви ко рис то ву ва ти за вдан ня ви пе ред -
жаль но го ха рак те ру мож на у про це сі
під го тов ки до за нять різ них ви дів: за сво -
єн ня но вих знань, ви роб лен ня на ви чок
і вмінь, уза галь нен ня й сис те ма ти за ції
ви вче но го то що. Оскіль ки за вдан ня мо -
жуть ма ти різ ні рів ні склад нос ті,
то і прак ти ку ва ти їх до ціль ні ше ди фе -
рен цій о ва но, ура хо ву ю чи сту пінь ро зу -
мо вих зу силь, ві ко ві особ ли вос ті ді тей,
об сяг по шу ко вої ро бо ти, яку не об хід но
ви ко на ти. Се ред по шу ко во-до слід ниць -
ких за вдань ви пе ред жаль но го ха рак те ру
вар то ви ок ре ми ти та кі: біо гра фіч ні, лі те -
ра ту ро знав чі й іс то рич но-кра єз нав чі.

Біо гра фіч ні за вдан ня спря мо ва ні
на збір ін фор ма ції та до слід жен ня ці ка -
вих фак тів із жит тя пись мен ни ка, які до -
по ма га ють уч ням кра ще зро зу мі ти йо го
як осо бис тість, осяг ну ти йо го ідей но-ес -
те тич ний іде ал, жит тє ву по зи цію то що.
Роз по чав ши та ку ро бо ту в се ред ніх кла -
сах, тре ба в по даль шо му усклад ню ва ти
за вдан ня від по від но до ві ку уч нів, їхньої
здат нос ті са мо стій но опра цю ва ти до дат -
ко ву лі те ра ту ру, умін ня про ана лі зу ва ти
до ро бок чи пев ний твір мит ця в кон тек с -
ті біо гра фіч но го фак ту, роз кри ти йо го
як ху дож нє від тво рен ня по дій, явищ
дійс нос ті, які ма ють вплив на твор чість
пись мен ни ка, про вес ти па ра лель між
пев ним пер со на жем лі те ра тур но го тво -
ру й ре аль ніс тю. Так, уже у 5-му кла сі уч -
ні у змо зі по пе ред ньо під го ту ва ти по -
відом лен ня «Усна на род на твор чість:
загад ки, при слів’я та при каз ки».

У стар ших кла сах ви пе ред жаль ні за -
вдан ня вар то уріз но ма ніт ню ва ти від по -
від но до ме ти, з якою во ни ви ко ну ють ся.
Лі те ра ту ро знав чі за вдан ня пе ред ба ча -
ють ана ліз ху дож ньо го тво ру, кри тич них
ма те рі а лів про ньо го, на уко вих пер шо -
дже рел, по рів няль ну ха рак те рис ти ку
тво рів чи ху дож ніх до роб ків пись мен ни -
ків; до слід жен ня пи тань те о рії лі те ра ту -
ри, ана ліз пев них явищ, по дій, на пря мів
у лі те ра тур но му про це сі.

В осно ві іс то ри ко-кра єз нав чих за -
вдань ви пе ред жаль но го ха рак те ру —
ознай ом лен ня з іс то рич ни ми міс ця ми й
пам’ят ка ми сво го краю, що зга ду ють ся
в ху дож ній лі те ра ту рі чи ма ли вплив
на твор чість пись мен ни ків; по шук і до -

слід жен ня ус ної на род ної твор чос ті
своєї міс це вос ті; зби ран ня ма те рі а лів
про ві до мих пись мен ни ків чи куль тур -
них ді ячів; за пис роз по ві дей ста рих лю -
дей про міс це ві зви чаї та тра ди ції то що.

Із за до во лен ням ді ти го ту ють збір ки
«Піс ні моєї ма ми», «Піс ні моєї ба бу сі»,
«Ба бу ся з ді ду сем при га ду ють», «Зви чаї
та об ря ди на шої сім’ї» то що. По до ба єть -
ся уч ням го ту ва ти пре зен та ції до уро ків
ук ра їнсь кої мо ви та лі те ра ту ри.

На вчаль но-ви хов ний про цес на уро -
ках мо ви та лі те ра ту ри до пов ню єть ся
різ но ма ніт ни ми фор ма ми по за клас ної
ро бо ти. На сам пе ред це по глиб лен ня
осві ти уч нів, роз ви ток їх ніх твор чих
здіб нос тей, ви роб лен ня ак тив ної жит тє -
вої по зи ції, ес те тич не ви хо ван ня.

Най за галь ні ши ми фор ма ми по за -
клас ної ро бо ти є:

• лі те ра тур ні та мов ні гур т ки різ них
ти пів, фа куль та ти ви;

• по за клас не чи тан ня;
• шкіль на пре са;
• ко лек тив не від ві ду ван ня кі но, те ат рів;
• лі те ра тур ні ек скур сії;
• ін ди ві ду аль на ро бо та з уч ня ми, роз -

ви ток їхніх твор чих на хи лів і здіб -
ностей.

У нас на Укра ї ні ка жуть: кра ще один
раз по ба чи ти, ніж сто ра зів по чу ти. То му
ми з уч ня ми по бу ва ли в ба га тьох ма льо в -
ни чих ку точ ках Укра ї ни: у Ка не ві, Чер -
ні го ві, Ума ні, Льво ві, на Іва но-Фран ків -
щи ні, у Пе ре яс лав-Хмель ницько му, Пи -
ро го во му, на бать ків щи ні Т. Шев чен ка
(Мо рин ці — Ки ри лів ка — Віль ша на —
Ли сян ка), у Кам’ян ці-По діль сь ко му то -
що. Час то бу ва є мо в те ат рах м. Ки є ва.
Ек скур сії по міс цях, пов’яза них із жит -
тям і твор чіс тю пись мен ни ка, по єд ну -
ють ся із кра єз нав чою ро бо тою. Як на слі -
док та ких ек скур сій ви го тов ля ють ся
аль бо ми, спе ці аль ні ви пус ки лі те ра -
турних га зет, фо то мон та жі. Ек скур сії
на при ро ду, у ліс, до річ ки, від ві ду ван ня
ві до мих пар ків (Со фі ївсь ко го в Ума ні,
ден д ро пар ку в Бі лій Цер к ві) слу жать
спра ві ес те тич но го ви хо ван ня уч нів,
дають вдяч ний ма те рі ал для пись мо вих
уч нівсь ких тво рів. Люб лять ді ти від ві ду -
вати лі те ра тур но-ме мо рі аль ні му зеї:
Т. Шев чен ка, Л. Укра їн ки, М. Риль сь ко -
го, П. Ти чи ни, М. Зань ко вець кої та ін ші.

Тре ба від зна чи ти, що по за клас на ро -
бо та з лі те ра ту ри по су ті ста но вить єди -
ний освіт ньо-ви хов ний ком п лекс. Усі її
ви ди тіс но пе ре плі та ють ся між со бою.
По за клас на ро бо та справ ляє не за бут нє
вра жен ня на уч нів, при щеп лює лю бов
до лі те ра ту ри, ви кли кає ба жан ня кра ще
зна ти її.

З пов ним тек с том ро бо ти ав то ра
мож на ознай о ми тись 

на сай ті www.osvita.ua
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О. Гон ча рен ко,
Пас тирсь ка шко ла Смі лянсь ко го рай о ну Чер кась кої обл.

У
прак тич но му ма те рі а лі за про по но ва ні клю чо ві мо мен -
ти лі те ра тур но го по ді є во го ана лі зу по віс ті Гри го рія
Квіт ки-Основ’янен ка «Ко но топсь ка відь ма». Ме то ди
та прий о ми ана лі зу тво ру, ін те лек ту аль ні та твор чі за -
вдан ня спря мо ва ні на роз ви ток лі те ра тур но-ана лі тич -

них чи таць ких умінь дев’яти клас ни ків:
• зна хо ди ти та по яс ню ва ти основ ні об раз ні еле мен ти по віс ті;
• ви зна ча ти ав торсь ку по зи цію у тво рі та ав торсь кі орі єн ти ри;
• від тво рю ва ти в уяві ху дож ні кар ти ни та про гно зу ва ти роз ви -

ток по дій у ху дож ньо му тво рі;
• ро би ти та уза галь ню ва ти свої спо сте ре жен ня над тек с том

повіс ті;
• по яс ню ва ти ідей но-ху дож ню роль мов них за со бів;
• пра цю ва ти з ілюс т ра ці я ми до тво ру;
• ре флек су ва ти, да ва ти влас ну оцін ку ге ро ям і по ді ям у по віс ті;
• са мо стій но ін тер пре ту ва ти зміст і зна чен ня всьо го ху дож ньо -

го тво ру.

Ро бо та з тек с том І роз ді лу.
Ме тод «Спря мо ва не чи тан ня»

За вдан ня. Про чи тай те пер ший аб зац. Знай діть ав торсь кі орі -
єн ти ри, які до по ма га ють чи та чам уяви ти при гні че ний стан Ми ки -
ти За брьо хи.

Роз діл І.
Пер ший фраг мент

«Смут ний і не ве се лий си дів со бі на лав ці, у но вій світ ли ці,
що від го ро див від про тив ної ха ти, ко но топсь кий пан сот ник Ми -
ки та Ула со вич За брьо ха. Хоч па рень со бі і че пур ний був, а тут і в
не ді лень ку свя ту не брав бі лої со роч ки, та й — про щай те у сім сло -
ві — ки та є вих си ніх шта нів на ніч не зні мав, так, сер де ка, у них
і но чу вав, рад-рад, що за пів ніч до пхав ся до до му; а там чи за снув,
чи ні, вже йо го, ще сон це не схо ди ло, збу ди ли. За раз схо пивсь, ви -
по зі хав ся, ви чу хав ся, по мо ливсь Бо гу, нюх нув ра зів три чі кріп кої
ка ба ки, про слу хав, що йо му чи та ли, дав по ря док і, зос тав шись сам
у світ ли ці, сів на лав ці: го ло ва йо му не че са на, чуб не під го ле ний,
пи ка не вми та, очі за спа ні, уси роз ку дов че ні, со роч ка роз хри ста -
на; край йо го на сто лі люль ка і га ма нець, ка ла мар, гре бі нець і пов -
на кар ват ка ще то ріш ньої ду лів ки, що ще зве чо ра на то чи ла йо му
Пазь ка у пляш ку, а він, хоч і на си пав у кар ват ку, щоб то, зна є те,
з жур би ви пи ти, та як за жу ривсь зно ву, та й за був, так і ліг, та й
за снув; та й те пер, устав ши, не ду же на тую ду лів ку ква пив ся,
бо ще но ве ли хо зов сім йо го скру ти ло, і він і сам се бе з жур би
не тя мив».

(Орі єн тов на від по відь. Автор ужи ває епі те ти «смут ний і не -
ве се лий», які від ра зу по яс ню ють стан го лов но го ге роя.)

Щоб чи тач зміг від чу ти тяж кий ду шев ний стан Ми ки ти За -
брьо хи, пись мен ник ужи ває прий ом про ти став лен ня: «Хоч па -
рень со бі і че пур ний був, а тут і в не ді лень ку свя ту не брав бі лої
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сороч ки, та й — про щай те у сім сло ві — ки та є вих си ніх шта нів
на ніч не зні мав…»

Пор т рет ге роя до пов нює кар ти ну при гні че но го ста ну За -
брьо хи «…го ло ва йо му не че са на, чуб не під го ле ний, пи ка не вми та,
очі за спа ні, уси роз ку дов че ні, со роч ка роз хри ста на»).

Опра цю ван ня дру го го фраг мен та.
Ме тод «Спря мо ва не чи тан ня»

За вдан ня. Про чи тай те ури вок. Чо му Ми ки та, виби ра ю чи со бі
на ре че ну, при га дав са ме хо рун жів ну Оле ну? Чим Оле на най біль -
ше при ваб лює ге роя? Знай діть ре чен ня, в яко му ав тор дає іро ніч -
ну оцін ку пла нів За брьо хи.

Роз діл І.
Дру гий фраг мент

«…Ку ди ж то він так по тяг пруд ко? Еге! Ко лись-то, десь-то
на яр мар ку ба чив він хо рун жів ну Оле ну, от що на Су хій Бал ці ху -
тір, про зи ва єть ся Без вер хий. Він, див ля чись то ді, ду же ди ву вав -
ся, що дів чин ка й мо ло день ка, а ку пує бо рош на ба гаць ко;
а як став роз пи ту ва ти лю дей, так йо му й роз ка за ли, що у неї не -
ма ні бать ка, ні ма те рі, а тіль ки са мий брат; що во на ха зяй ка не -
вси пу ща, са ма й око ло ко ров, са ма й у по лі при ко са рях і при
жен цях, а зи мою у вин ни ці са ма до гля да і се бо рош но ску пує
на вин ни цю. Брат її, хо рун жен ко, хоч па рень і мо ло дий, та не хо -
че же ни тись, а ду ма у чен ці, бо як був не дуж, так обі щавсь. «Ко -
ли, — ка же, — ви ду жаю, то пі ду у чен ці, від дав ши сес т ру за між».
От і ви ду жав, і до жи да доб ро го чо ло ві ка, щоб йо му і гос по дар ст -
во, і сес т ру від да ти, і вже ні до чо го йо му ді ла не ма, усе тіль ки
книж ки чи та, а Оле на за ньо го усю ди по гос по дар ст ву по во ро -
чуєть ся.

От ту ди-то по тяг наш пан сот ник За брьо ха. Не взяв же йо -
го й чорт на ви гад ки! Чує кіш ка, де са ло ле жить: од но те,
що дів ка здо ро ва, мо ло да, ог ряд на, чор ноб ри ва, пов но ви да,
а ху до би-ху до би — так ба теч ки! Свій ху тір, лі сок, вин нич ка,
мли нок, віт ря чок, а ско ти ни та ове чок, — так ні чо го й ка за ти!
І усе то їй до ста єть ся. За тим-то так наш Ула со вич і по спі ша,
що й ко не ві не дасть здих ну ти, і сам, не обі дав ши, трид цять се -
ми сот них верст іще з го ном не спо чи ва ю чи пе ре їхав, і як до біг
до то го Без вер хо го ху то ра й устав з ко ня бі ля хо рун жен ко вої
ха ти; так і хи та єть ся, мов п’яний, а я ж ка жу, що він і не обі дав
ніг де…»

(Орі єн тов на від по відь. За брьо ха виб рав хо рун жів ну Оле ну,
то му що во на доб ра гос по ди ня («ха зяй ка не вси пу ща»), ба га та («а
ху до би-ху до би — так ба теч ки! Свій ху тір, лі сок, вин нич ка, мли -
нок, віт ря чок, а ско ти ни та ове чок, — так ні чо го й ка за ти!»),
і все ба гат ст во ді ста неть ся їй, оскіль ки брат зби ра єть ся в чен ці
(«…бо як був не дуж, так обі щавсь»). Авторсь ке іро ніч не став лен -
ня до пла нів За брьо хи най кра ще від чу ва єть ся в на род но му фра -
зе о ло гіз мі: «Чує кіш ка, де са ло ле жить».)

Опра цю ван ня тре тьо го фраг мен та.
Ме тод «Спря мо ва не чи тан ня»

За вдан ня. Про чи тай те ури вок. Чо му Оле на да ла гар бу за Ми -
ки ті За брьо сі? Що, на ва шу дум ку, їй у ньо му не спо до ба лось?
Роз ка жіть, яким по ба чи ла Оле на Ми ки ту (від іме ні Оле ни).

Роз діл І.
Тре тій фраг мент

«…Наш За брьо ха як по ба чив та ку пан ноч ку, що не тіль ки
що зро ду не ба чив та кої, та во на йо му і не сни лась та ка, та аж за -
дри жав і не тя мить вже, що йо му й ка за ти, та вже хо рун жен ко на -
га дав та й ка же:

— Отже, па не сот ни ку, вам і ха зяй ка: радь тесь із нею, во на
усьо му го ло ва.

Так що ж бо наш Ула со вич? Ні па ри з уст. Да лі прий няв ся,
мняв кав-мняв кав та й нач не про во ли, а кін ча про го лу би, ду ма

об бар ді, ска же об тер нів ці, та як за мовк, та й за мовк, та знай
слин ку ков та, див ля чись на та ку кра лю.

Оле на со бі дів ка бой ка бу ла. Хоч пан сот ник і сю ди і ту ди за ги -
нав, а во на йо го за раз роз чу ха ла, що він та ке є і за чим при їхав,
та же й ка же йо му, і го во рить: «Доб ре ж, па ни чень ку; до пи вай те ж
на здо ров’я тер ні воч ку, та по ве че ря є те, та ля же те спа ти, а зав т ра —
дасть Бог світ, дасть і со віт, то й по ра ди мось, що тре ба ро би ти».

За брьо ха, по чув ши сеє, та аж сам не стя мив ся від ра до щів; ду -
ма: «От ді ло і зов сім, зав т ра тіль ки руш ни ки бра ти». Та за кух лик,
та да вай знов смок та ти з па ном хо рун жен ком, що у чен ці зби ра єть -
ся, а та ки сьо го лі та не ки да єть ся і ще й ду же по люб ля.

Оле на та ки час тень ко до па ни чів уві хо ди ла, так бу цім за яким ді -
лом, а тіль ки щоб більш роз гля ді ти Ми ки ту Ула со ви ча, що во но є…»

(Орі єн тов на від по відь. Оле на да ла гар бу за, то му що по ба чи ла
Ми ки ту не роз ум ним, не ді ло вим, п’яни цею; зро зу мі ла, що він
«слин ку ков та» на її стат ки.)

Уза галь ню ю чі за пи тан ня до І роз ді лу
Яким ви уяв ля є те опо ві да ча? Хто він? Де про жи ває? (Квіт ка-

Основ’янен ко ви би рає опо ві да чем про сто го ко за ка з Ко но то па,
на очах яко го й від бу ва лась та іс то рія, про яку йдеть ся в по віс ті.
Та кий ви бір опо ві да ча ро бить іс то рію більш до сто вір ною.)

За про по нуй те за го ло вок до пер шо го роз ді лу. (Мож ли ві ва рі -
ан ти: «Га неб не сва тан ня», «Пе че ний гар буз на сні да нок».)

Ро бо та з ІІ роз ді лом.
Ро бо та з ілюс т ра цією

1. Хто зоб ра же ний на цій ілюс т ра ції до тво ру? (Сот ник Ми ки та
За брьо ха та пи сар Про кіп Ри го ро вич Піс т ряк.)

2. В яко му на строї пе ре бу ває сот ник? Як ху дож ник по яс нює цей
на стрій? (На ма льо ва ний гар буз у ку точ ку свід чить про те,
що Ми ки та ду має про не вда ле сва тан ня). Ми ки та ли ше ду має
про сва тан ня чи й ді лить ся сво їм го рем з пи са рем Піс т ря ком?
Про що свід чить та ка від вер тість За брьо хи? (За брьо ха вва жає
Піс т ря ка сво їм дру гом). Знай діть у тек с ті ІІ роз ді лу та за чи тай -
те, як ав тор опи сує друж нє став лен ня сот ни ка За брьо хи
до пи са ря. («…він без ньо го ні чар ки го ріл ки, ні лож ки бор щу
до ро та не під не се; а вже на по ра ді, як Піс т ряк Ри го ро вич ска -
зав, так во но так і є, так і бу де».)

3. Що най біль ше ша ну вав у сво є му пи са рі сот ник? (Ува жав йо го
ду же гра мот ним, уче ним, та ким, що все знає.) Як цю ри су пи -
са ря зоб ра зив ху дож ник на кар ти ні? (Пи сар три має па лець
уго ру; оче вид но, по вчає сот ни ка.)

4. У чо му пи сар ба чить свою пе ре ва гу над сот ни ком? (Пи сар
уміє чи та ти та ра ху ва ти, знає Свя те пись мо; ува жає се бе ро -
зум ним, а сот ни ка дур ним. Пе ре ко на ний, що сот ни ком має бу -
ти він, а не За брьо ха.)

Гри го рій Квіт ка-Основ’янен ко ство рює об раз Піс т ря ка
на про ти річ чі між тим, яким хо че зда ва ти сь Піс т ряк, і тим, яким
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він є на справ ді. Пе ред ав то ром сто я ла не прос та за да ча — зма лю -
ва ти так сво го ге роя, щоб чи тач від чув це про ти річ чя.

Як він упо рав ся з цією за да чею?

Мов на ха рак те рис ти ка пи са ря 
Про ко па Ри го ро ви ча Піс т ря ка

Автор на ді ляє сво го ге роя од нією ду же ха рак тер ною особ ли -
віс тю — спе ци фіч ною мо вою.

• За чи тай те фраг мент із ви слов лю вань Піс т ря ка, який де мон ст -
рує спе ци фіч ність мо ви ге роя. Які по чут тя у вас ви кли кає та -
ка мов на особ ли вість ге роя? (Ви кли кає сміх.)

• Як ав тор ство рює ко міч ний ефект? (Піс т ряк «пе ре кру чує сло -
ва, ужи ває їх не в то му зна чен ні, ужи ває ста рос лов’яніз ми,
цер ков ні сло ва, роз по ві да ю чи про бу ден ні зем ні спра ви.)

• Для чо го Піс т ряк ви ко рис то вує сло ва з пи сан ня? (Хо че зда ва -
тись муд рим, свя тим, ро зум ні шим за Ми ки ту За брьо ху.)

Ро бо та в па рах.
Прак тич не за вдан ня.

І ряд
Спро буй те пе ре клас ти на зви чай ну мо ву ви слов лю ван ня пи -

са ря Піс т ря ка: «Ми мо шед шую сед ми цю глум лях ся з мо ло ди ця ми
по ши ноч кам здеш ньої па лес ти ни і, ве че ру су щу ми нув шо го дне,
бих не под ви жен, аки кла да, і нім, аки ри ба мор ская».

(Мож ли вий ва рі ант. У ми ну лу не ді лю роз ва жав ся з мо ло ди -
ця ми в шин ках у Ко но то пі і вчо ра до ве чо ра по чу вав ся хво рим.
Ле жав, ні з ким не роз мов ляв.)

ІІ ряд
Пе ре кла діть на нор маль ну мо ву по яс нен ня Піс т ря ка про хво рос -

ти ну: «Сіє суть, па не сот ни ку, за мість спис ка на шої сот ні, — ка же
пи сар, — йо го вже не воз мо гох спи са ти за дри жа ні єм дес ни ці моєя,
від глум ле нія пи ян ст вен но го з ви ще із’яс нен ни ми мо ло ди ця ми і то го
ра ди узях хво рос ти ну і на ній на зна ме нах ко є гож до ко за ка, і се суть
вір ної чис ло: у кож но му де сят ці по де сять ко за ків, а усіх та ко вих де -
сят ків суть та кож де де сять, сле до ва тель но, уся сот ня, як скло.

(Мож ли вий ва рі ант. Це, па не сот ни ку, за мість спис ку на шої
сот ні, яко го я не мо жу на пи са ти че рез те, що тря суть ся ру ки від
пи яц т ва з мо ло ди ця ми. То му я взяв хво рос ти ну і на ній від мі тив
кож но го ко за ка. І це вір на ліч ба: у кож ній де сят ці по де сять ко за -
ків, а всіх де ся ток де сять, от же, уся сот ня мов на до ло ні.)

ІІІ ряд
Пе ре ка жіть нор маль ною мо вою ви слов лю ван ня пи са ря Піс т -

ря ка: «І се вне зап ная вість по тря се мою унут рен ную утро бу, а па -
че і па че, єг да проч тох і ура зу між по ве лі ніє ми лос ти во го на чаль -
ст ва зби ра ти ся у по ход аж до Чер ні го ва. Сіє, па не сот ни ку, пи -
шуть, ща дя ду ші на ша, да не кор да страх і тре пет обуяє на ми
і ми скор б ні па дем на ло жі на ша і ус не в смерть; і то го ра ди скрит -
ность умис ли ша, аки би у Чер ні гов, а хто вість? Чи не дальш іще.
О го ре, го ре! І па ки ре ку: го ре!»

(Мож ли вий ва рі ант. Ця рап то ва звіс т ка ду же ме не схви лю -
вала. Ми лос ти ве на чаль ст во на ка зує нам зби ра тись у по хід
на Чер ні гів. І це, па не сот ни ку, пи шуть, при хо ву ю чи щось. Ма -
буть, бо ять ся нас на ля ка ти. Хто знає, мож ли во, до ве деть ся йти й
да лі. О го ре, го ре! Я го во рю: го ре!)

Знай діть і за чи тай те дві оцін ки мов них особ ли вос тей Піс т ря -
ка, яку да ють отець Кос тян тин та опо ві дач. По мір куй те, для чо го
ав тор вво дить їх у твір. («…як роз го во рить ся-роз го во рить ся,
та усе не по прос ту, усе з пи сан ня, так і наш отець Кос тян тин, да -
ром, що до син так си су хо див, слу ха йо го, слу ха, та здвиг не пле чи -
ма, та й ві дій де від ньо го, ка жу чи: «Хто те бе, чо ло ві че, зна, що ти
там го во риш!».)

Оцін ка опо ві да ча. «Ота кий-то був у нас у Ко но то пі пи сар, от -
сей Про кіп Ри го ро вич Піс т ряк; так як ста не він з па ном сот ни ком
За брьо хою роз мов ля ти, так ви тіль ки слу хай те, а вже чи вто ро па -
є те що, не знаю, бо він у нас чо ло вік з уче ною го ло вою: го во ре
так, що і з де сять ма прос ти ми го ло ва ми не роз жу єш»).

У роз ді лі ІІ ав тор дає два ви слов лю ван ня пи са ря нор маль ною
мо вою без пи сан ня. Знай діть їх і за чи тай те. Чо му са ме в той мо -
мент пи сар пе рей шов на зви чай ну мо ву? Як ці ви слов лю ван ня ха -
рак те ри зу ють справ ж ню сут ність Піс т ря ка та йо го став лен ня
до сот ни ка?

(«О бо дай ви по ка зи лись і з ко за ка ми, і з хво рос ти ною, і з лі -
ка ми, і з на чаль ст вом!.. Цур вам, пек вам, оси на вам; не хай вам
сто над цять ли хо ра док і пів то ра стіль ки ж чи ря чок і бо ля чок, ко ли
знай шовсь уже ро зум ні ший ме не. На що я вам?»)

«По ди виш ся, як я то бі га луш ку під не су… Під ве ду те бе під мо -
нас тир … Бу де у Ко но то пі сот ник та не За брьо ха… кла ня ти муть ся
і Піс т ря ку»

(Орі єн тов на від по відь. У цих ви слов лю ван нях справ ж ній Піс -
т ряк: гру бий, злий, жор с то кий. Стає зро зу мі лим йо го справ ж нє
став лен ня до сот ни ка і що він за мис лив про ти ньо го.)

Істо рія з ло зи ною
По мір куй те, для чо го ав тор вво дить у твір епі зод з ло зи ною.

Як він ха рак те ри зує Піс т ря ка? (Піс т ряк по стає в цьо му епі зо ді
не роз ум ним (не міг зро зу мі ти, де по дів ся один ко зак на ло зи ні),
недо стат ньо осві че ним і лі ни вим (йо му прос ті ше зро би ти за руб -
ки, ніж пи са ти), пи я ком (зро бив, за йо го сло ва ми, за руб ки на ло зи -
ні, а не склав ре єстр ко за ків на па пе рі че рез те, що трем ті ли від
пи яц т ва ру ки.)

До ве діть, що в іс то рії з ло зи ною сот ник ви явив ся ро зум ні -
шим. («Та три вай ли шень, Гри го ро вич! — ска зав йо му усмі ха ю -
чись пан Ула со вич. — Адже і ко за ки усі, і з хво рос ти ни ні жо ден
не вті кав. Се ти як пе ре ло мив хво рос ти ну, так во на як раз на ко -
за ко ві хрус ну ла. От ти, дер жа чи її на дві по ло ви ни, тим од но го
і не до лі чу вав ся».)

Під сум ко ві за вдан ня до ІІ роз ді лу
Ро льо ва гра. Уявіть, що ви пси хо лог і до вас по пси хо ло гіч ну

кон суль та цю звер нув ся пи сар Піс т ряк. За пи шіть 3–4 ре ко мен да -
ції, які ви дас те Піс т ря ку.

Ро бо та з тек с та ми ІV–V роз ді лів
На звіть дві при чи ни, чо му пи сар Піс т ряк роз по чи нає го нін ня

на ві дьом — офі цій ну та справ ж ню. (Офі цій на при чи на: знай ти
відь му, яка ук ра ла до щі, і зму си ти її по вер ну ти їх. Не офі цій на:
від во лік ти сот ни ка від по хо ду на Чер ні гів. План пи са ря да ле ко -
гляд ний. За по ру шен ня на ка зу сот ни ка мо жуть звіль ни ти з по са -
ди, і то ді, на дум ку Піс т ря ка, він мо же ста ти сот ни ком».)

Автор роз по відь про ві дьом за кін чує зга ду ван ням осо бис тих
сто сун ків з пи са рем. Біль шість ві дьом чи мось за ви ни ла Піс т ря ку.
За пов ніть дру гу ко лон ку таб ли ці.

ПРАКТИКА

Відь ма Чим за ви ни ла Піс т ря ку

Прісь ка Чи ряч ка Орі єн тов не за пов нен ня 
«Раз пан Піс т ряк та по про сив її, щоб да ла
йому лю бо щів, щоб йо го уся ка чи дів ка,
чи мо ло ди ця, на яку оком на ки не, щоб йо го
по лю би ла; от же ж то ви пив тих лю бо щів
та й пі шов на ве чор ни ці, та тіль ки бу ло
що роз хо дивсь… як же йо му за ва дить,
так і до до му не до біг. От з то го ча су і став
на неї го ни тель!»

Хим ка Ря бо ко би ли ха Орі єн тов не за пов нен ня «…ска за ла раз і на
пана Піс т ря ка … що бу цім то він у чо ло ві ка
бджо ли під рі зав. Во но йо му так і ми ну ло ся,
звіс но, як пи са рю, тіль ки вже він на неї з тії
по ри на ці лив».

Явдо ха Зу би ха Орі єн тов не за пов нен ня 
«Та з то го ча су і став пан Піс т ряк тіль ки хоч
трош ки по гу ля, то за раз і по же не хи ме ри.
Ота ка-то бу ла ся Явдо ха»
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Чо му ав тор, роз по ві да ю чи про ві дьом, зга дує про їх ні сто сун -
ки з пи са рем? До яко го ви снов ку під штов хує пись мен ник чи та -
чів? (Улаш то ву ю чи ви про бу ван ня для ві дьом, Піс т ряк у пер шу
чер гу ке ру єть ся по чут тя ми по мсти. Це ще раз під твер д жує,
що пи сар — лю ди на ду же мсти ва, не по ряд на.)

Чо му ви про бу ван ня ві дьом від бу ва єть ся на во ді? Які на род ні
уяв лен ня про не чис ту си лу ви ко рис тав ав тор у цьо му епі зо ді? (За
на род ни ми уяв лен ня ми, справ ж ня відь ма та, яка не то не у во ді.)

Чим за кін чи ло ся для біль шос ті ві дьом ви про бо ву ван ня на во -
ді? («…кот ру вто пи ли, кот ру від во ло да ли».) Дай те пра во ву оцін ку
то го, що від бу ва лось на річ ці. Чи мож на вва жа ти це зло чи ном?

За яки ми озна ка ми впіз на ли в Явдо сі відь му? За чи тай те. («Як
об дош ку, так на ша Явдо ха об во ду, і не по ри на, як ри бонь ка по -
верх во ди, так і ле жить, і бов та єть ся із зв’яза ни ми ру ка ми та но -
га ми, ви хи ля че ре вом і по пе ре ком і при го во рює: «Ку поч ки-ку пу сі,
ку поч ки-ку понь ки».)

«— Так воз к ло ніть же її па ки! — за кри чав Ри го ро вич, — і сот -
во ріть їй шко лярсь ку сі ку цію…» На на каз сот ни ка «Го ді» «Піс т -
ряк знай своє: «Усу губ ляй те па че і па че!». «Іще бу ло уп’яте рить
по до ба ло за та ко воє зло ді я ніє…»

Як ви га да є те, чо му Піс т ряк та кий жор с то кий з відь мою?
За яке «зло ді я ніє» він хо че їй «уп’яте рить»? Знай діть по яс нен ня
цьо го в тек с ті й за чи тай те. («Се во на ме ні зро би ла, що я пі сля пе -
ре пою хи ме ри по гнав. От та ке зло ді я ніє…».)

Про ана лі зуй те свої чи таць кі вра жен ня. Як ви ста ви тесь до пи -
са ря в епі зо ді по ка ран ня Явдо хи Зу би хи? Як ви га да є те, які по чут -
тя хо че ви кли ка ти пись мен ник до сво го ге роя пи са ря Піс т ря ка
в епі зо ді по ка ран ня відь ми? Чо му пан Ри го ро вич ува жає, що «іще
бу ло уп’яте рить по доб но за та ко воє зло ді я ніє?

Уза галь ню ю чі за пи тан ня та за вдан ня 
до ІV–V роз ді лів

Скла діть пси хо ло гіч ний пор т рет пи са ря Піс т ря ка.

(Орі єн тов ний пси хо ло гіч ний пор т рет: Піс т ряк ду же мсти ва
лю ди на, жор с то ка; для ньо го своє на ба га то важ ли ві ше за сус піль -
не. Відь му він ка рає не за те, що во на вкра ла дощ, а за те, що на -
гна ла на ньо го хи ме ри.)

Які на род ні по вір’я про ві дьом ви ко рис то вує ав тор у ІV та V
роз ді лах?

(Мож ли ва від по відь. Лю ди ві ри ли, що відь ма мо же украс ти
дощ і за хо ва ти йо го «на по ли ці мис ни ка». Якщо жін ка не то не,
це відь ма. Відь ми мо жуть на пус ти ти ма ру, відь ми мо жуть при ки -
да тись мо ло дою, до ять уно чі чу жих ко рів то що.)

Ро бо та з тек с том VІ роз ді лу
З яким про хан ням звер та єть ся сот ник до відь ми Явдо хи?
За вдан ня. Про чи тай те за про по но ва ні епі зо ди в пер шій ко -

лон ці «Що ден ни ка по двій них за пи сів». У дру гій ко лон ці за пи шіть
свої роз ду ми.

Про що про сить Явдо ху Зу би ху Піс т ряк?

Ро бо та з тек с том ХІ роз ді лу
«Стар шій друж ці да ла па ру сві че чок п’ята ко вих до він ця, хус -

т ку ру ки зв’яза ти, руш ник під но ги…, а да лі ти хе сень ко, щоб ніхто
не ба чив, да ла теж друж ці якусь кіс точ ку та якийсь-то реп’яшок
і на вчи ла її, що і ко ли з ним ро би ти».

Яку роль зі гра ла кіс точ ка і реп’яшок у сі мей но му жит ті Оле ни?
(Орі єн тов на від по відь. Свій ви бір на ре чен о го Оле на зро би ла

під впли вом відьомських чар.)
Де ба ти «Ви сло ви своє став лен ня до проб ле ми: чи мож на впус -

ка ти у сфе ру по чут тів лю ди ни відь му?»

Орга ні за ція де ба тів
Учням про по ну єть ся зай ня ти по зи цію! Ті, хто вва жає, що міг

би звер ну тись до відь ми, що би при во ро жи ти ко ха но го (ко ха ну),
впли ну ти на йо го (її) ви бір, ста ють бі ля од нієї сті ни. Ті, хто ні ко ли
б цьо го не зро бив, ста ють бі ля про ти леж ної сті ни. Ті, хто не мо же
точ но ви зна чи ти ся, ста ють на лі нії по се ре ди ні. Учи тель про по нує
гру пам ви сло ви ти свої ар гу мен ти «за» і «про ти». По тім усі уч ні
(й ті, хто спо чат ку не ви зна чив ся, й ті, хто пе ре ду мав) по вин ні
зай ня ти оста точ ну по зи цію (або «за», або «про ти»).

Ро бо та з тек с том ХІІ роз ді лу
«От так-то йо му удру жи ла Явдо ха Зу би ха, ко но топсь ка відь ма,

за той беш кет, що він їй і на річ ці, і над річ кою при усій гро ма ді
зро бив». Пе ре ка жіть від іме ні Явдо хи, як во на по мсти ла ся сот ни -
ку Ми ки ті За брьо сі.

ПРАКТИКА

Епі зод Роз ду ми шко ля ра

«Ті точ ко, ма тін ко! — аж у но ги
упав сер деш ний Ми ки та Ула со -
вич, та кіст ля ві ру ки ві дьомсь кі
ці лує, та про сить. — Не бу ду вже
те бе турбу ва ти та й що ме ні за ді -
ло, що не ма до щу? От так пак! Я
тут є сот ник, го ло ду ва ти не бу ду:
той прий де з хлі бом, той з бу хан -
цем, а ін ший і мі ше чок бо рош на
при ве зе; аби б тіль ки по зи ва лись,
то нам, стар шині, і до щі не під
час, хоч би ти їх, ті ту сю, і по вік
дер жа ла у се бе під по ку тем».

Орі єн тов но: сот ник має тур бу ва -
ти ся про бла го по луч чя своєї гро -
ма ди. За су ха — це ве ли ке ли хо,
яке мо же при звес ти до го ло ду
і смер ті багатьох лю дей. Про те
сот ни ка тур бує ли ше осо бис те. 
Для ньо го важли во са мо му не го -
ло ду ва ти.

«Що зве лиш, пань ма ту сю, усе
зроб лю. Чи зве лиш Ко но топ спа -
ли ти, так ра зом з чо ти рьох кін ців
і за па лю; чи зве лиш усю ко но -
топсь ку діт во ру — що ви, відь ми,
не лю би те, — так за один день
усіх до єди но го і по тро щу…»

Орі єн тов но: сот ник про дає ду шу
ди я во лу в осо бі відь ми Явдо хи. 
Він го то вий пі ти на най страш ні -
ший зло чин про ти лю дей за ра ди
власно го ін те ре су.
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Ро бо та з тек с та ми ХІІІ, ХІV роз ді лів і за кін чен ня.
Фор му є мо чи таць кі спо сте ре жен ня.

Роз діл ХІІІ.
Фраг мент

Про чи тай те за про по но ва ний фраг мент. Чо му йо го мож на
вва жа ти клю чо вим у жит ті пи са ря Піс т ря ка? Звер ніть ува гу
на мо ву ге роя. Що ви по мі ти ли? По яс ніть.

«От так же, па не сот… чи то пак вже, па не Ми ки то! Так то -
бі і тре ба. Ти вже бу ло ду же ро зі брав ся, і вже й пи са ря не слу -
хав, і мав ум ні ший йо го бу ти, та, бач, у ви рій лі тав, та сот ни -
чес т во і про лі тав. Се ж ще на пер шо му лис т ку так пи са но, а ось
пе ре вер не мо на дру гий, що то там про чи та є мо. Мо же, й наш
верх бу де. Цить те ж усі, слу хай те; ко го на чи таю над ва ми сот -
ни ком, так за раз пок ла няй тесь йо му і на ра лець з гос тин ця ми
іді те».

(Орі єн тов на від по відь. Пи сар Про кіп Ри го ро вич до кла дав
ба га то зу силь, що би по зба ви ти За брьо ху йо го по са ди та са мо -
му ста ти сот ни ком (він усі ля ко при ни жу вав сот ни ка Ми ки ту,
де мон ст ру ю чи свою вче ність і на смі ха ю чись над не ос ві че ніс -
тю За брьо хи; умо вив Ми ки ту Ула со ви ча не йти, як ве лів на каз,
у по хід на Чер ні гів; по про сив Явдо ху Зу би ху на сла ти на сот -
ника різ ні не щас тя. Те пер, чи та ю чи лист від па на пол ков ни ка
чер ні гівсь ко го, Піс т ряк роз ра хо вує по ба чи ти в ньо му на каз
про своє при зна чен ня сот ни ком. До сот ни ка він звер та єть ся
про стою мо вою, оскіль ки по тре би де мон ст ру ва ти свою осві че -
ність уже не має.)

По мір куй те, за що по ка ра ний сот ник Ми ки та За брьо ха. За -
пов ніть дру гу ко лон ку таб ли ці. Зро біть ви снов ки, чо го нас учить
іс то рія Ми ки ти За брьо хи.

По ка ран ня Ми ки ти За брьо хи

Ви снов ки. Мо раль ні уро ки, які я от ри мав (ла) з іс то рії жит тя
лі те ра тур но го ге роя — сот ни ка Ми ки ти За брьо хи.

Якщо лю ди на не ви ко нує свої обов’яз ки на леж ним чи ном,
без від по ві даль на, не ос ві че на, дає не роз ум ні роз по ряд жен ня,
не вміє ор га ні зу ва ти лю дей, не пе рей ма єть ся спра ва ми гро ма ди,
своє ста вить ви ще сус піль но го, бай ду жа до людсь ко го го ря
та проб лем, чи нить зло про ти лю дей, во на не по вин на зай ма ти ке -
рів ні по са ди.

Своє сі мей не щас тя лю ди на має ви бу до ву ва ти са ма. Щоб
до би ти ся при хиль нос ті ко ха ної лю ди ни, не тре ба звер та тись
до не чис тої си ли. Тре ба са мо вдос ко на лю ва тись, роз ви ва ти
в со бі ті чес но ти, які до по мо жуть до сяг ну ти успі ху в ко хан ні.
Без ве ли кої пра ці над со бою не мож ли во бу ти щас ли вим у ко -
хан ні.

До ве діть, що іс то рії всіх го лов них ге ро їв ма ють сум не за кін -
чен ня. Зро біть «ци тат не» по яс нен ня жит тє во го фі ас ко го лов них
ге ро їв. За пов ніть таб ли цю.

Уза галь ню ю че за вдан ня.
Фі ло ло гіч не до слід жен ня

Кож ний роз діл ав тор по чи нає од на ко ви ми епі те та ми: «смут -
ний і не ве се лий». Зро біть фі ло ло гіч не спо сте ре жен ня за вжи ван -
ням цих епі те тів у кож но му роз ді лі тво ру (за хрес то ма тією). Ко го
або що ха рак те ри зує ав тор та ки ми епі те та ми?

Фі ло ло гіч не спо сте ре жен ня
І роз діл. «Смут ний і не ве се лий си дів со бі на лав ці… ко но -

топсь кий пан сот ник Ми ки та Ула со вич За брьо ха.»
ІІ роз діл. «Смут ний і не ве се лий си дів у світ ли ці на лав ці ко но -

топсь кий пан сот ник…»
ІV роз діл. «Смут но і не ве се ло бу ло раз уран ці в… Ко но то пі.»
VІ роз діл. «Смут на і не ве се ла хо ди ла по сво їй ха ті … ко но -

топсь ка відь ма Явдо ха Зу би ха.»
ХІ роз діл. «Смут на і не ве се ла уби ра ла ся у сво їй ха ті пан на хо -

рун жів на, Йо си пов на Оле на».
ХІІ роз діл. «Смут ний і не ве се лий хо дить по ха ті пан ко но -

топсь кий сот ник…»
XІІІ роз діл. «Смут ний і не ве се лий сто яв, по ну рив ши го ло ву аж

до гру дей, пан ко но топсь кий сот ник, Ми ки та Ула со вич За брьо ха…»
ХІV роз діл. «Смут ний і не ве се лий увій шов на дру гий день

у ха ту до Ми ки ти Ула со ви ча За брьо хи пан ко но топсь кий пи сар
Про кіп Ри го ро вич Піс т ряк.»

«Ко ло ідей»
По мір куй те і ви сло віть своє при пу щен ня: для чо го Г. Квіт ка-

Основ’янен ко ви ко рис то вує прий ом єди но по чат ку?

Мож ли ві при пу щен ня
Мож ли во, це прос то ав торсь ка зна хід ка, яку він фор маль но

ви ко рис тав для кра си, фор ми тво ру. По годь тесь, це ори гі наль -
но — од на ко во по чи на ти всі роз ді ли.

Мож ли во, це особ ли вий ав торсь кий орі єн тир, над зна чен ням
яко го вар то по мір ку ва ти. Я га даю, що ці сло ва є лей т мо ти вом
усьо го тво ру. «Смут ну і не ве се лу» іс то рію роз по вів Г. Квіт ка-
Основ’янен ко. Жо ден з ге ро їв не став щас ли вим, хо ча кож ний
праг нув цьо го.

А, мож ли во, ці епі те ти ви ко ри ста ні пись мен ни ком як ще один
за сіб ко міч но го. У них іро нія ав то ра, який на смі ха єть ся зі сво їх
геро їв.

«Смут но і не ве се ло» й нам, чи та чам, усві дом лю ва ти, скіль ки
зло го, не роз ум но го, ко рис ли во го іс нує в цьо му сві ті.

ПРАКТИКА

Ге рой Як по ка ра но? За що?

Пи сар
Піс т ряк

Но вий сот ник звіль -
нив Піс т ря ка з по -
са ди пи са ря: «…ла -
яв, ла яв на усі бо ки,
та у по ти ли цю і ви -
гнав йо го з ха ти,
і змі нив йо го з пи -
сар ст ва…»

«…щоб не об ду рю вав сво го на чаль ни -
ка, не по ши вав йо го у дур ні, а щоб ро -
бив і ка зав пе ред ним усю прав ду.
Щоб, роз сер див шись на лю дей, не ро -
бив їм бі ди, як тут з жін ка ми: на ко го
сер див ся, а скіль ки душ за на пас тив,
у во ді по то пив, і си ріт зос та вив?
А що най пу ще, щоб не пив так цуп ко
го ріл ки»

Пан
Халяв -
сь кий,
Оле на

«з со тен ст ва 
змі ни ли». 
«не по жи ли у ла ду»

«За чим за раз ки ну ли ся до відь ми? 
За чим че рез чак лу ван ня та во ро жін ня, 
по ки нув ши За кон Свя тий, 
со бі по бра ли ся?»

Явдо ха «Ні ку ди її по-люд -
сь ки хо ва ти; ви во -
лок ли за се ло, за -
рили ниць у яму,
при би ли осико вим
кіл ком та звер ху
і за плі ши ли…»

«Со ба ці со ба ча смерть!»

По ка ран ня За що по ка ра ний

Одру жив ся не
з Оле ною, як хо -
тів, а з ко рос тя -
вою Со ло хою

Орі єн то ва на від по відь. 
За те, що хо тів улаш ту ва ти своє сі мей не щас тя 
з до по мо гою відь ми

Звіль нен ня
із сот ни чес т ва

Орі єн то ва на від по відь. За те, «щоб не да вавсь
на пи са ря, а ро бив сам, як він є на чаль ник, та щоб
ро бив по прав ді, щоб слу хав, що при ка за но від на -
чаль ст ва, а то йо му на чаль ст во пред пи сує у по ход
іти, мо же, бо ро ни ти на род від не при яте ля, а він
узявсь за по ліс ку ва ти жі нок, бач, то пи ти ві дьом,
щоб вер ну ли дощ на зем лю… Та щоб не то пив на -
ро ду; бо, по ки до відь ми до брав ся, скіль ки душ згу -
бив по за нап рас но? Щоб не уда вав ся в чак лу ван ня,
по ки нув ши Бо га ми ло сер д но го…»



Передплатний індекс 21853 43

Н. Ха ри то но ва,
Арте мівсь ка шко ла № 11 ім. Арте ма До нець кої обл.

Ме та роз ви валь на: фор му ва ти основ ні жит тє ві ком пе тен т -
нос ті (со ці аль ну, пі зна валь ну, ко му ні ка тив ну); роз ви ва ти пам’ять,
ло гіч не мис лен ня, спо сте реж ли вість.

Ме та на вчаль на: по ка за ти роль В. Су хо млинсь ко го в іс то рії
ук ра їнсь кої пе да го гі ки, бла го род ну пра цю Вчи те ля, на ді ле но го
скар бом лю бо ві до ви хо ван ців; сти му лю ва ти ін те рес мо ло ді
до гли бо ко го про ник нен ня у твор чість ве ли ко го пе да го га й мис ли -
те ля, по ка за ти, що це не ви чер п не дже ре ло доб ра, лю бо ві, знань;
ви зна чи ти основ ні ри си справ ж ньо го Нас тав ни ка.

Ме та ви хов на: че рез об раз ре аль но го Вчи те ля, че рез ху дож -
ній об раз Су хо млинсь ко го, ство ре но го І. Дра чем у дра ма тич ній
по емі, ви хо ву ва ти май бут ніх учи те лів ду хов но ба га ти ми осо бис -
тос тя ми, но сі я ми ви со кої мі сії, про фе сій но ком пе тен т ни ми, здат -
ни ми всі дії свої та по мис ли три ма ти на стер ж ні гу ман нос ті, доб -
ра, спра вед ли вос ті.

Очі ку ва ні ре зуль та ти: за ці ка ви ти стар шо клас ни ків про -
фесією вчи теля; по ка за ти її що ден ну «зви чай ність» і «не зви чай -
ність»; спри я ти по даль шо му про фе сій но-пе да го гіч но му ви бо ру
ви пус к ни ків з ме тою їх по вер нен ня в май бут ньо му в рід ну шко лу
ква лі фі ко ва ни ми фа хів ця ми згід но з дер жав ною про гра мою
«Учи тель».

Фор ма уро ку: лі те ра тур но-пе да го гіч на по до рож.

Ду ма є мо: який учи тель по трі бен шко лі сьо год ні?

Якщо ви хо че те, щоб вас пам’ята ли
ро ки, — сій те пше ни цю.
Якщо ви хо че те, щоб вас зга ду ва ли
де сят ки ро ків, — по са діть сад.
Якщо хо че те за ли ши тись у ві ках, —
на вчай те та ви хо вуй те дітей.

На род на муд рість

Хід уро ку
1. Орга ні за цій ний мо мент
2. Мо ти ва ція на вчаль ної ді яль нос ті
Учи тель ук ра їнсь кої лі те ра ту ри (да лі — у. л.). 28 ве рес ня

2008 ро ку ви пов нить ся 90 ро ків від дня на род жен ня В. Су хо млин -
сь ко го. Цій да ті та світ лій пам’яті моєї вчи тель ки ук ра їнсь кої мо ви
та лі те ра ту ри Євдо кії Іва нів ни Гре бе нюк при свя чую цей урок.

Учи тель фа куль та тив но го кур су «Укра їнсь ка пе да го гі ка
в осо бах» (да лі — ф. к.). Твор ча спад щи на В. Су хо млинсь ко го ве -
ли чез на, різ но пла но ва, ба га то ас пек т на, во на до те пер по пов ню -
єть ся ро бо та ми, що ра ні ше не пуб лі ку ва лись, але за ли ша єть ся
ще да ле ко не до слід же ною. Йо го твор чість по стій но зба га чу ва -
лась, по глиб лю ва лась. Да ле ко не пов на бі б ліо гра фія йо го тво рів,
лі те ра тур них дже рел про йо го твор чість, жит тя та ді яль ність, ху -
дож ніх тво рів про ньо го скла дає 2211 най ме ну вань.

ПРАКТИКА

В. СУХОМЛИНСЬКИЙ В ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Інтегрований урок в 11-у кл. «Заповіти любові Світлоносця: 
читання серцем драматичної поеми І. Драча «Дума про Вчителя».
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Учи тель у. л. Гли бо ко пе ре ко на на, що вас не за ли ши ли бай ду -
жи ми сто рін ки дра ма тич ної по еми І. Дра ча про не зви чай ну до лю
Вчи те ля-гу ма ніс та. Отже, роз поч не мо на шу лі те ра тур но-пе да го -
гіч ну по до рож.

3. Акту а лі за ція на вчаль ної ді яль нос ті
Учи тель ф. к. Да вай те при га да є мо по пе ред ни ків Ва си ля Олек -

сан д ро ви ча — ад же і їх ідеї ста ли пош тов хом до об ран ня ним
«срод ної пра ці». Про по ную для ро бо ти в па рах ви ко на ти за вдан -
ня «Хто це?», при га дав ши основ ні біо гра фіч ні мо мен ти тих ук ра -
їнсь ких пе да го гів, про яких ми роз мов ля ли на по пе ред ніх за нят -
тях.

Ро бо та в па рах (8 пар по два за пи тання)

«Хто це?»
1. Автор кон цеп ції гу ма ніс тич но го ви хо ван ня. Йо го уч нем був

Ко пер ник.
2. Ви су нув ідею на ці о наль но го ви хо ван ня на тра ди ці ях рід ної

куль ту ри. Роз ро бив ряд прин ци пів на вчан ня. По ле міст.
3. Ви сту пав про ти опо ля чен ня ук ра їн ців у ка то лиць ких шко лах.

Ре ктор Львівсь кої братсь кої шко ли.
4. Основ ним дже ре лом гар мо ній но го роз вит ку осо бис тос ті вва -

жав єд ність ду мок і вчин ків лю ди ни. Ви су вав і від сто ю вав
ідею «срод ної» пра ці.

5. Ува жав осві ту основ ним дже ре лом про гре су сус піль ст ва.
Фун да мен том осві ти — на ро доз нав ст во. Від сто ю вав ідею
навчан ня рід ною мо вою. Ви ма гав єд нос ті на вчан ня та ви хо -
ван ня.

6. Ото тож ню вав на ці о наль ну гід ність з осо бис тою. Ви хо ван ня
осо бис тос ті, на йо го дум ку, — ці ле спря мо ва ний про цес. Особ -
ли ву ува гу при ді ляв ро дин но му ви хо ван ню.

7. Ме то дист по чат ко во го на вчан ня. По слі дов ник К. Ушинсь ко -
го. Пе ре ва гу від да вав прак тич но му на вчан ню, са мо ос ві ті, мо -
раль но му та фі зич но му ви хо ван ню.

8. Важ ли вим за со бом ви хо ван ня вва жав му зи ку, особ ли во на -
род ну. Спів зас нов ник «Про сві ти».

9. За снов ни ця не діль ної жі но чої шко ли. Ві це-пре зи дент Між на -
род ної лі ги осві ти. Автор пер шо го на уко во-прак тич но го до -
слід жен ня проб ле ми сприй нят тя та ро зу мін ня на ро дом кла -
сич них тво рів.

10. Ба га то ува ги при ді ляв кра єз нав чій ро бо ті. Роз ро бив ме то ди ку
са мо стій них уч нівсь ких пись мо вих ро біт і пі ді брав 184 те ми
для них. Се рйоз ний до слід ник іс то рії За по різь кої Сі чі.

11. Ви нят ко ве зна чен ня на да вав тру до во му ви хо ван ню ді тей.
Ши ро ко за сто со ву вав на оч ність. Пись мен ник.

12. До бив ся ство рен ня ук ра їнсь кої шко ли. По пу ля ри зу вав ук ра -
їнсь ку мо ву. Роз ро бив гра ма ти ку ук ра їнсь кої мо ви.

13. Орга ні за тор ре міс ни чих учи лищ. Один з іні ці а то рів від крит тя
шко ли для глу хо ні мих.

14. Автор кон цеп ції на ці о наль ної осві ти. Від кри ла пер ший ди тя -
чий са док. Ра зом з чо ло ві ком ви да ли дво том ник Т. Шев чен ка
без цен зур них ско ро чень. Ре дак тор пер шо го ук ра їнсь ко го пе -
да го гіч но го жур на лу «Світ ло».

15. За снов ник на род но го ви дав ниц т ва. Про тя гом 10-ти ро ків був
на род ним учи те лем. Шість ро ків пра цю вав у при ват ній шко лі
Алчевсь кої. Спра вед ли во вва жав, що шко ла по вин на зміц ню -
ва ти мис ли тель ну си лу кож но го уч ня.

16. Пер шо чер го вим за вдан ням ува жав фор му ван ня іде а лу ук ра -
їн ця. Уза галь нив і ви клав пов ний курс пе да го гі ки.

Са мо пе ре вір ка «Пе ре вір се бе» (від по ві ді на за вдан ня «Ро бо та
у гру пах» ви ві ше ні на дош ці): 1. Ю. Дро го бич; 2. І. Ви шенсь кий;
3. І. Бо рець кий; 4. Г. Ско во ро да; 5. О. Дух но вич; 6. П. Ку ліш;
7. М. Ле виць кий; 8. А. Вах ня нин; 9. Х. Алчевсь ка; 10. Я. Но виць -
кий; 11. С. Ко ва лів; 12. В. На умен ко; 13. М. Ка ри шев; 14. С. Ру со -
ва; 15. Б. Грін чен ко; 16. Г. Ва щен ко.

Учи тель у. л. Ось яке слав не то ва рис т во сто я ло бі ля ви то ків
ук ра їнсь кої пе да гогі ки. Що вам ві до мо про Су хо млинсь ко го? По -
слу ха є мо чер го во го кон суль тан та уроку.

Чер го вий кон суль тант уро ку (уче ни ця 11-го кла су). Су хо -
млинсь кий є ав то ром 41 мо но гра фії, по над 600 ста тей і близь ко
1200 опо ві дань і ка зок для ді тей. Ді яль ність Ва си ля Олек сан д ро ви -
ча про хо ди ла в ненай спри ят ли ві ших для твор чос ті умо вах: в умо -
вах ли це мір ст ва, свя тен ниц т ва, мо раль но го роз тлін ня ке рів них
струк тур, все силь ної вла ди ідео ло гії, що об плу та ла й куль ту ру, й
на уку. Уда ва на не по руш ність, не по руш ність на скрізь про гни ло го
устрою не пе ред ві ща ла йо го швид ко го па дін ня, і, при род но, для
то го що би прос то ви жи ти, а тим біль ше ді яти, бу ли по тріб ні пев на
гнуч кість, вклю ча ю чи вмін ня при сто со ву ва тись до силь них сві ту
цьо го, об ста вин і, звіс но ж, не ймо вір на во ля та муж ність. Ва силь
Олек сан д ро вич зму ше ний був ура хо ву ва ти ідео ло гіч ні ке рів ні
уста нов ки, від по ві да ти на на пад ки рет ро гра дів від пе да го гі ки, ма -
ло ос ві че них, але ак тив них за хис ни ків «чис то ти» ра дянсь кої пе да -
го гі ки, те о рії ко му ніс тич но го ви хо ван ня, у рам ки якої не зав ж ди
вкла да лись йо го дум ки та спра ви. Усе це до пов ню ва лось не скін -
чен ни ми ви снаж ли ви ми роз мо ва ми з ви дав ця ми й ре дак то ра ми,
по яс нен ня ми, пе ре ко нан ня ми то що. Уяв ляю, з яким ра діс ним по -
чут тям сі дав Ва силь Олек сан д ро вич за пись мо вий стіл у рід них
Пав ли шах пі сля по діб них стом лю ю чих «бе сід», що ви су шу ють ду -
шу, у сто ли цях, і пи сав свої див ні роз по ві ді, но ве ли, каз ки, прит чі
ді тям про те, як уря ту ва лась лас тів ка, як зай чик грів ся при мі ся ці,
як стру мо чок лу го ву ро маш ку на по їв, чо му ма ма пах не хлі бом,
про най щас ли ві шу лю ди ну на зем лі. Пи сав і ві рив, що при ду ма на
ним ле ген да про лю бов — це не ви ми сел, це прав да. І не тіль ки пи -
сав, а й ніс цю прав ду жит тя ді тям. Ра діс тю та щас тям на пов ню ва -
лась ду ша Ва си ля Олек сан д ро ви ча при кож ній зу стрі чі з діть ми.

Учи тель ф. к. Спо ді ва є мо ся, що цей урок до по мо же вам про -
ник ну ти в суть гу ма ніс тич них ідей Су хо млинсь ко го, до ві да ти ся
про йо го не лег ке жит тя та бо роть бу, від чу ти ве лич осо бис тос ті
цієї див ної лю ди ни, пе да го га, ху дож ни ка, учи тись у ньо го по-
справ ж ньо му лю би ти ді тей, від да ю чи їм се бе без остан ку.

Але на да мо сло во са мо му Вчи те лю.
В об ра зі Вчи те ля учень роз по ві дає ав то біо гра фію В. Су хо -

млинсь ко го:
На ро див ся 15 сер п ня 1918 ро ку в ро ди ні се ля ни на-бід ня ка

в се лі Омель ник Онуф рі євсь ко го рай о ну Кі ро во градсь кої об лас ті.
Бать ко до ре во лю ції зем лі не мав, пра цю вав у по мі щи ків най ми -
том. Пі сля ре во лю ції бать ки одер жа ли 4 де ся ти ни зем лі й зай ма -
ли ся сіль сь ким гос по дар ст вом. Всту пи ли в кол госп у 1929 ро ці. За -
кін чив ши в 1932 ро ці се ми річ ну шко лу, я по сту пив на під го тов чі
кур си при Кре мен чуць ко му пе да го гіч но му ін с ти ту ті, пі сля за кін -
чен ня яких був за ра хо ва ний на 1-й курс фа куль те ту мо ви та лі те -
ра ту ри цьо го ін с ти ту ту. Пі сля за кін чен ня 2-го кур су я за ли шив
на вчан ня в ін с ти ту ті у зв’яз ку із хво ро бою, по чав із 15 сер п ня
1935 ро ку пра цю ва ти вчи те лем ук ра їнсь кої мо ви і лі те ра ту ри Ва -
си льєвсь кої 7-річ ної шко ли Онуф рі євсь ко го рай о ну. Пра цю ю чи,
про дов жу вав учи ти ся за оч но в Пол тавсь ко му пе дін с ти ту ті, ку ди
був пе ре ве де ний на фа куль тет мо ви і лі те ра ту ри із Кре мен чуць -
ко го пе дін с ти ту ту. 15 сер п ня 1938 ро ку був пе ре ве де ний в Онуф -
рі євсь ку се ред ню шко лу вчи те лем мо ви і лі те ра ту ри в 8–10-х кла -
сах і за ву чем, де пра цю вав до 17 лип ня 1941 ро ку. Під час ро бо ти
в Онуф рі євсь кій се ред ній шко лі за кін чив за оч но Пол тавсь кий пе -
да го гіч ний ін с ти тут. Із 17 лип ня 1941 ро ку до 17 чер в ня 1942 ро ку
слу жив у ла вах Ра дянсь кої Армії (по літ ру ком ро ти 1241 стрі лець -
ко го пол ку). У лю то му 1942 ро ку був важ ко по ра не ний і до 17 чер -
в ня 1942 ро ку зна хо див ся на лі ку ван ні в гос пі та лі. Із 17 чер в ня
1942 ро ку по 29 бе рез ня 1944 ро ку пра цю вав ди рек то ром Увин -
ської се ред ньої шко ли Удмуртсь кої АРСР. У лю то му 1943 ро ку був
прий ня тий у чле ни КПРС. З 1 квіт ня 1944 ро ку по 1 лис то па да
1947 ро ку пра цю вав за ві ду ва чем Онуф рі євсь ко го рай вно, на моє
про хан ня був пе ре ве де ний ди рек то ром Пав лишсь кої се ред ньої
шко ли то го ж рай о ну, де пра цюю з 1 лис то па да 1947ро ку по да ний

ПРАКТИКА
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час. У Пав лишсь кій шко лі я про дов жу вав вес ти на уко ву ро бо ту
з пе да го гі ки, роз по ча ту ще до вій ни. У 1955 ро ці ме ні бу ло при суд -
же но вче ний сту пінь кан ди да та пе да го гіч них на ук. У ве рес ні
1957 ро ку був об ра ний чле ном-ко рес пон ден том Ака де мії пе да го -
гіч них на ук РРФСР. У трав ні 1958 ро ку Ука зом Пре зи дії Вер хов -
ної Ра ди УРСР ме ні бу ло при сво є но по чес не зван ня За слу же но го
вчи те ля шко ли УРСР. Маю 312 на уко вих праць із пе да го гі ки.
За сі мей ним ста ном — одру же ний, дру жи на пра цює вчи тель кою
Пав лишсь кої СШ. Маю ді тей 1945 й 1946 ро ку на род жен ня, во ни
на да ний час на вча ють ся у ву зах. Мої два бра ти і сес т ра пра цю ють
пе да го га ми. Бать ко по мер у 1942 ро ці під час ева ку а ції в м. На ман -
ган Узбець кої РСР. Ма ти — пен сі о нер ка, жи ве в Омель ни ках
Онуф рі євсь ко го рай о ну Кі ро во градсь кої об лас ті.

3 груд ня 1967 ро ку

Учи тель ф. к. Су хі, офі цій ні ряд ки, що кон с та ту ють фак ти біо -
гра фії, до сить ти по вої для пред с тав ни ка по ко лін ня 30-х ро ків.
А що за ни ми? Ди тя чі ро ки Су хо млинсь ко го збіг ли ся з гро ма -
дянсь кою вій ною. Час по збав лень, роз ру хи, людсь кої во рож не чі
й не на вис ті. Лиш від гри мі ла вій на, по ча лась ко лек ти ві за ція.
Особ ли во важ ко про хо ди ла во на в Укра ї ні. Обез лю ді ло, ви мер ло
ба га то сіл. Хво ро би, го лод. Да лі ро ки те ро ру про ти влас но го на ро -
ду, те ро ру, що охо пив прак тич но всі вер ст ви сус піль ст ва, особ ли -
во ін те лі ген цію. По тім Віт чиз ня на вій на з фа шиз мом, вій на жор с -
то ка та кри ва ва. Ва силь Олек сан д ро вич ви ніс її, як ка жуть, «на
сво їх пле чах». Він іде доб ро воль цем на фронт і від ра зу ж під Смо -
ленсь ком одер жує пер ше бой о ве хре щен ня й пер ше по ра нен ня.
У січ ні 1942 р. мо лод ший по літ рук Су хо млинсь кий, за хи ща ю чи
Мос к ву, одер жує но ве важ ке по ра нен ня й чу дом за ли ша єть ся
жи вим. Ва силь Олек сан д ро вич ба чив ба га то го ря, ба га то не на вис -
ті, ба га то людсь ко го зла і, мож ли во, то му час то по вто рю вав сло ва
Ра бін д ра на та Та го ра: «Лю ди на гір ше зві ра, ко ли во на звір». Але
важ ке жит тя не озло би ло ду шу Су хо млинсь ко го. Він зав ж ди й
у всьо му був доб ро зич ли вий і чуй ний, лю бив лю дей, на ма гав ся
про буд жу ва ти доб рі по чут тя.

Учи тель у. л. На вас че кає лі те ра тур ний ка лей дос коп. При -
гадай мо най яс к ра ві ші сто рін ки дра ма тич ної по еми І. Дра ча й
осмис ли мо хо ча б де що.

• Усі ми — тіль ки уч ні й учи те лі. По яс ніть.
• Тво ри лю ди ну скрізь і над усе. Чи лег ко це?
• Він фан та зер був, мрій ник і фан таст.

Роз ка жіть про Су хо млинсь ко го — мрій ни ка.
Роз ка жіть про Су хо млинсь ко го — фан тас та.

• Кон цен т ру ва тись на стра хіт ті — ні.
Кон цен т ру ва тись на пам’яті — це ін ше.
Ко ли і ко му, із при во ду чо го ка же вчи тель ці сло ва?

• Моє на тхнен ня — два чут тя гли бо ких… Яких?
• Ко ли учи тель не прий де у ду шу,

То ді чия во на бу де, ду ша? Чия ж?
• Ду ша хай бу де пам’ят ли ва, але чис та. Чи мож ли во це?
• «Труд но щі гір — уже по за ду. Те пер по чи на ють ся труд но щі

рів нин.» Чо му са ме ці сло ва ка же Вчи тель Валь те ру?
• Хто ж на вчив Учи те ля лю би ти?
• Світ по чи на єть ся з Ма те рі. Якою зма лю вав Дра ч ма тір на шо -

го ге роя?
• До те бе в ви рій при ле ті ли ди тя чі ду ші… А у ви гля ді яких

птахів?
• Був і я ма лень кою сі рою пташ кою, аж по ки … (ко го?) не пі -

знав, як рай ду гу.
• Хто з ве ли ких ко лег при хо дить до Вчи те ля під час ма рень?
• Що в по емі роз по ві да єть ся про Яну ша Кор ча ка?
• А про Ма ка рен ка?
• Ско во ро ду?
• Яким ба чи мо Пес та лоц ці?
• З яко го при во ду зву чать сло ва:

Де ж на ша муд рість?

Тон кість на ша де?
Наш такт — без си лий,
Муд рість на ша — ку ца.
Учи тель у. л. Да вай те ж на да мо сло во на шій твор чій гру пі, яка

під го ту ва ла те ат ра лі зо ва ний етюд на те му «Каз ки про лю бов»
В. Су хо млинсь ко го, який на во дить у по емі І. Драч.

Учні ви ко ну ють етюд «Каз ка про лю бов».

«Слі да ми по ба че но го»
1. Знай діть сло ва Вчи те ля на під твер д жен ня то го, що «світ по -

чи на єть ся з лю бо ві».
(На вчи ти ся лю ди на мо же
Бу до ви най ве лич ні ші спо руд жу ва ти,
Кос міч ні ко раб лі най кра щі,
Чов ни під вод ні, атом ні,
Ко ли ж во на лю би ти не на вчить ся,
Все ж ди ку ном за ли шить ся, і го ді).
2. Що, на дум ку Вчи те ля, по вин но бу ти по руч з Лю бов’ю?
(Кра са, Вір ність, Пам’ять).
3. Про дов жіть: «Хай сла вить ся Лю бов — це віч не сон це, яке…»
(…лю ди ну тво рить із лю ди ни…).

Учи тель ф. к.
1. По яс ніть, для чо го вво дить І. Драч у по ему Бі лий хор і Чор -

ний хор?
2. Іде ал пе да го гі ки для учас ни ків Чор но го хо ру?
(При не суть най біль шу ко ристь,
Стро гість, жор ст кість, і су во рість)
3. Іде ал пе да го гі ки для учас ни ків Бі ло го хо ру?
(Най яс ні ша в нас ме та:
М’якість, ніж ність. чис то та).
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4. За кріп лен ня роз гля ну то го ма те рі а лу
Учи тель у. л.
Ду ма є мо: який учи тель по трі бен шко лі сьо год ні?
Чо му ми взя ли до сьо год ніш ньо го уро ку са ме та кий епіг раф?

5. До маш нє за вдан ня
Учи тель ф. к. Ми роз мов ля ли про не зви чай но го зви чай но го

вчи те ля. Лег ко бу ти та ким? Але тре ба праг ну ти. Не хай же з ва ми
зав ж ди бу дуть три ре чі, які ми, учи те лі, які ма ють пе да го гіч ний
стаж 20 і 25 ро ків, да ру є мо сьо год ні вам. Да ру є мо з на дією та ві -
рою в те, що ви ста не те кра щи ми за нас.

Мо лит ва вчи тель ки
Гос по ди!
Ти, хто вчив нас, прос ти, що я вчу, що но шу зван ня вчи те ля,

яке Ти но сив на Зем лі.
Дай ме ні єди ну лю бов — до моєї шко ли; не хай на віть кра са

не змо же ви крас ти у шко ли мою єди ну при хиль ність.
Учи те лю, зро би мої ста ран ня по стій ни ми, а роз ча ру ван ня —

мит тє ви ми.
Ви рви з ду ші моєї не чис ті по мис ли по мсти, які все ще три во -

жать ме не, дріб’яз ко ве праг нен ня про тес ту, яке з’яв ля єть ся в ме -
не, ко ли ме не ра нять.

Не хай не пе ча лять ме не не по ро зу мін ня, не за сму чує не -
пам’ять тих, ко го я вчи ла.

Дай ме ні сил пе ре тво ри ти од ну з мо їх уче ниць на мою най дос -
ко на лі шу по езію і за ли ши ти в її ду ші най про ник ли ві шу ме ло дію
на той час, ко ли мої вус та вже не бу дуть спі ва ти.

Зро би ме не силь ні шою всу пе реч мо їй жі но чій без по рад нос ті.
Дай ме ні прос то ту і дай ме ні гли би ну, уря туй мій що ден ний

урок від склад нос ті та пус то ти.
Не хай ру ка моя бу де лег кою, ко ли бу ду ка ра ти, і ніж ною, ко -

ли бу ду пес ти ти.
Зро би так, що би мою цег ля ну шко лу я пе ре тво ри ла на Шко лу

Ду ху.
Габ рі е ла Міс т раль, учи тель, 

чі лійсь ка по ете са,
Ла у ре ат Но бе лівсь кої пре мії 1945 р.

Ма ні фест учи те ля, 
який спо ві дує гу ман но-осо бис тіс ні під хо ди в пе да го гі ці

Ша ну ва ти Світ
Утвер д жу ва ти Кра су
Воз ве ли чу ва ти Бла го
Ра ді ти Пі знан ню
Жи ти у Спів ро біт ниц т ві
Па ла ти Сер цем
Да ру ва ти Лю бов
Ви яв ля ти Муж ність
На пов ню ва тись Тер пін ням
Пе ре бу ва ти у ста ні Твор чос ті
Схи ля ти сь пе ред Що ден ніс тю
Ві ри ти в Ди ти ну

Ко декс учи те ля, 
який спо ві дує гу ман но-осо бис тіс ні під хо див пе да го гі ці

Учні прий ма ють знан ня від тих, ко го по ва жа ють.
Праг ну ти му до цьо го!
Злит тя енер гії вчи те ля та уч ня від бу ва єть ся то ді, ко ли між ни -

ми па нує до ві ра та ство рю єть ся прос тір лю бо ві.
До ма га ти мусь цьо го!
Якщо у шко лі зу стрі ча єть ся бай ду жість, учень не сприй ма ти -

ме знан ня.
Не бу ду бай ду жим учи те лем!
Якщо по руч не має світ ло го вчи те ля, ди ти на стає роз губ ле ною.
Бу ду світ лим учи те лем!

Не доб ро зич ли вий по гляд пе да го га за тем няє ди ти ну енер ге -
тич но.

На ма га ти мусь по смі ха ти ся ді тям у най кри тич ні ших си ту а -
ціях!

Учи тель-нас тав ник по ви нен бу ти од но час но й учи те лем-ча -
рів ни ком.

Важ ко, але ста ра ти мусь!
Сла бо роз ви не ні ді ти — хо ро ші ді ти, во ни ли ше по тре бу ють

доб ро ти та тур бо ти.
Пам’ята ти му про це зав ж ди!
Ко ли міц ніє зво рот ний зв’язок, ді ти по чи на ють до по ма га ти

вчи те лям пі зна ва ти са мих се бе.
Пра цю ва ти му з на дією на це!
Го лов не для вчи те ля — лю би ти, не че ка ю чи вза єм нос ті, і ро зу -

мі ти сер цем.
На слі ду ва ти му це!
Якщо ві ри ти, що кож ний з ви хо ван ців мо же від кри ти в со бі

щось не зви чай не, — це обов’яз ко во від бу деть ся.
Ві ри ти му в це!

Учи тель у. л. Ска жіть, чо му за го лов ки цих трьох важ ли вих ре -
чей зроб ле ні са ме зе ле ним ко льо ром? (Стар шо клас ни ки пов’язу -
ють це із зе ле ним пра по ром, який у по емі пе ре дав Су хо млинсь ко -
му Януш Кор чак як ес та фе ту.)

За вдан ня до до му
Учи тель ф. к.
1. Пе ре клас ти «Мо лит ву вчи тель ки» ро сійсь кою, ан г лійсь -

кою, ні мець кою, фран цузь кою мо ва ми.
2. Ви пи са ти кри ла ті ви сло ви В. Су хо млинсь ко го про ви хо -

вання.
Учи тель у. л.
Знай ти вір ші про В. Су хо млинсь ко го для укла дан ня збір ки

«Ода сві то чам ук ра їнсь кої гу ман ної пе да го гі ки».

Під су мок лі те ра тур но-пе да го гіч ної по до ро жі
Учи тель у. л. Див ним і пре крас ним сло вом «ска ле» рим ля ни

на зи ва ли шко лу. «Ска ле» — ске ля ду ху, шка ла, ви мір здо бу тих
знань. Щоб на вча ти муд рос ті, тре ба бу ти муд рим. «Муд рість зав -
ше доб рою бу ла.» Від крий мо ж на ші сер ця, аби во ни на пов ни лись
як най біль ше Доб ро тою, Чис то тою, Лю бов’ю.

Нам не ска зан но по щас ти ло: вчи тель сь ка до ля ви яви ла ся щед -
рою та по да ру ва ла нам уні каль них уч нів — твор чо об да ро ва них,
ор ли нокри ла тих. Вас. Ті ши мо ся з цьо го. І від чу ва є мо ве ли ку від -
по ві даль ність по всяк час. Дя ку є мо за спів ро біт ниц т во, за щи рість,
за від кри тість, за від вер тість.

Ви став лен ня оці нок.
Учи тель ф. к. Хо че мо до че ка тись то го мо мен ту, ко ли ви че рез

5–6 ро ків по вер не тесь у рід ну шко лу на ши ми ко ле га ми. Ко рис -
туй тесь ре цеп том доб ро ти, який нам ко лись по да ру вав на ав -
торсь ко му се мі на рі Ш. Амо наш ві лі, який над зви чай но ці нує Ве -
лич і Спо движ ниц т во В. Су хо млинсь ко го.

Ре цепт доб ро ти
Візь міть ча шу тер пін ня.
Влий те ту ди пов не сер це лю бо ві.
Кинь те дві жме ні щед рос ті.
Хлюп ніть ту ди ж хо ча б кіль ка кра пель гу мо ру.
При сип те доб ро тою.
До дай те яко мо га біль ше ві ри.
Усе це доб ре пе ре мі шай те.
По тім на мас тіть на шма ток від пу ще но го вам жит тя і про по -

нуй те всім, ко го зу стрі не те на жит тє во му шля ху.
Чи тан ня ре цеп та суп ро вод жу єть ся «Гім ном гу ман но го

вчите ля».
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Ю. Ка лі ні на, А. Слав’янсь ка,
До нець ка при ват на шко ла «Сов ре мен ник»

Те ма: ха рак те рис ти ка об ра зів по віс ті Я. Стель ма ха «Хи ме ра
лі со во го озе ра, або Мить ко завр з Юрків ки» — ук ра їнсь ка лі те -
рату ра.

По вто рен ня тем «Ра ці о наль ні чис ла та дії над ни ми» та «Зви -
чай ні дро би» — математика.

Хід уро ку
I. Орга ні за цій ний мо мент
II. Ого ло шен ня те ми, ме ти уро ку
Вступ не сло во вчи те ля-фі ло ло га. Доб ро го дня всім при сут -

нім! Ра ді ві та ти вас на на шо му не зви чай но му уро ці. Чо му не зви -
чай но му, спи та є те ви? То му що він по кли ка ний по єд на ти ма те ма -
ти ку з лі те ра ту рою. Сьо год ні ми спро бу є мо ще раз упев ни ти ся,
що ма те ма ти ка ду же ці ка ва на ука, а в лі те ра ту рі мож на знай ти ба -
га то ко рис ної й точ ної ін фор ма ції. Ми бу де мо ро би ти це, по до ро -
жу ю чи ра зом з го лов ни ми ге ро я ми по віс ті Я. Стель ма ха «Хи ме ра
лі со во го озе ра, або Мить ко завр з Юрків ки» — Сер гі єм і Мить ком.
Під час на шої по до ро жі ми бу де мо розв’язу ва ти ці ка ві за да чі,
учити ся ха рак те ри зу ва ти ге ро їв, ви ко ну ва ти впра ви із клю чем,
скла да ти сен кани, спіл ку ва ти ся з ге ро я ми. За кож не ви ко на не
завдання кож ний сам со бі по ста вить бал (до да ток 1), а та кож учи -
те лі оці нять кож но го уч ня. По тім по рів ня є мо ре зуль та ти і зро би -
мо ви сно вок: на скіль ки пра виль но ви мо же те се бе оці ни ти. Тож
ру шай мо!

III. Пе ре вір ка до маш ньо го за вдан ня
1. За да ча на ви зна чен ня ру ху (учи тель ма те ма ти ки). За зви -

чай ман д рів ни ки, перш ніж ви ру ши ти в по до рож, ви зна ча ють від -
стань, час і швид кість сво го ру ху. Від стань і час нам ві до мі, тре ба
ді зна ти ся, з якою швид кіс тю ру ха лись на ші ге рої.

Від стань між міс том і се лом — 675 км. По їз дом на ші ге рої
їхали 9 год, а ав то бу сом — 1,5 год. Знай діть швид кість по їз да й ав -
то бу са, як що швид кість по їз да біль ше швид кос ті ав то мо бі ля
на 5 км/год.

2. Інтерв’ю з лі те ра тур ним пер со на жем (учи тель-фі ло лог).
Зна ю чи, ку ди ми їде мо, з якою швид кіс тю і скіль ки ча су зай ме на -
ша по до рож, ми все ж та ки бу де мо ці ка ви ти ся, хто ж на ші су пут -
ни ки. До зволь те від ре ко мен ду ва ти: Дмит ро. У вас є уні каль на
мож ли вість по спіл ку ва тись із жи вим лі те ра тур ним пер со на жем.

Ді ти став лять уч ню, який грає роль Мить ка, за пи тан ня за
зміс том тек с ту, які во ни під го ту ва ли вдо ма.

Ре зер в ні за пи тан ня:
• Яке за вдан ня ви ви ко ну ва ли ми ну ло го лі та? (Зби ра ли гер барій.)

• Які дум ки у вас ви ник ли, ко ли ви знай ш ли сан да лю? (Що це
взут тя яко гось до слід ни ка, яко го з’їв Мить ко завр.)

• Чи бу ло вам страш но но чу ва ти в ку ре ні на бе ре зі озе ра,
бо Мить ко завр вас на ма гав ся на ля ка ти?

• Чи ду ма ли ви, що чи та ти книж ки про до іс то рич них іс тот — та -
ке ці ка ве за нят тя?

• Як ви ді яли, на ма га ю чись упій ма ти Мить ко зав ра?
• Як ви ста ви тесь до то го, що на ва шу честь на зва но цю не іс ну -

ю чу іс то ту?
• Що пла ну є те ро би ти на ступ но го лі та?

ІV. Сприй нят тя та за сво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу
1. Ознай ом лен ня уч нів із пла ном ха рак те рис ти ки (учи тель-

фі ло лог). Те пер, зна ю чи мар ш рут ман д рів ки та пла ни на шо го ге -
роя, спро бу є мо йо го опи са ти, ви ко рис то ву ю чи план (до да ток 3).
Адже не тіль ки Мить ко та кий по слі дов ний і на по лег ли вий в ово -
ло дін ні знан ня ми (ді ти за чи ту ють, учи тель ко мен тує).

Фіз куль т х ви лин ка (ма лю є мо го ло вою циф ри від 1 до 9, остан -
ня циф ра — та, яку б хо тів от ри ма ти за урок).

2. Скла дан ня пла ну ха рак те рис ти ки об ра зу Мить ка (ко лек -
тив не, за ви нят ком остан ньо го пун к ту, який уч ні роз кри ва ють
ін ди ві ду аль но, а по тім за чи ту ють).

Зра зок ха рак те рис ти ки:
І. Мить ко — го лов ний ге рой при год ниць кої по віс ті Я. Стель -

ма ха «Хи ме ра лі со во го озе ра, або Мить ко завр з Юрків ки».
ІІ. Зма льо ву ю чи йо го, ав тор не дає до клад но го опи су йо го пор -

т ре та. Як ви га да є те, чо му? (Проб лем не за пи тан ня.) Учні ви су ва -
ють при пу щен ня, що, мож ли во, то му, що йо го зов ніш ність — зви -
чай на, не міс тить чо гось особ ли во го, як, на прик лад, зов ніш ність
Пав ли ка з опо ві дан ня С. Чер ка сен ка «Ма лень кий гор бань», або
то му, що го лов не у тво рі — по дії у швид ко му роз вит ку та внут ріш -
ні якос ті ге роя, та кі як до теп ність, ви гад ли вість, кміт ли вість, ці ле -
спря мо ва ність, на по лег ли вість, чес ність, оп ти мізм. Дум ки пі сля
за кін чен ня 5-го кла су бу ли спря мо ва ні на доб рий за слу же ний літ -
ній від по чи нок, який він хо тів ор га ні зу ва ти без пиль но го бать -
ківсько го на гля ду. А для цьо го тре ба бу ло по їха ти на се ло до ба бу -
сі. Звіс но ж, бать ки не хо ті ли від пус ка ти йо го, але він був ду же пе -
ре кон ли вим у сво їх до ка зах (роз діл І) і чес но до три му вав ся всіх
от ри ма них при пи сів. Мо ва ге роя на по чат ку тво ру не звер тає
на се бе ува гу, але в кін ці сут тє во змі ню єть ся: у ній по чи на ють
з’яв ля ти ся спе ці аль ні сло ва-тер мі ни, на зви різ них ви дів до іс то -
рич них тва рин (сте го зав ри, ін ди коп те рії то що).

ПРАКТИКА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
З МАТЕМАТИКОЮ

Інтегрований урок у 6-у класі у формі подорожі.



ключем:
Від по відь: сте го завр.
Зріст: 6 м.
Дов жи на: 9 м.

Ва га: 3000 кг (3 т).
Ди но завр-тра во їд, реш т ки яко го знай -

де но в 1877 ро ці у США, жив 155–145 млн
ро ків то му.

Відкритий урок #01’ 201248

ІІІ. Ге рой зму сив за мис ли тись над тим,
що на вчан ня мо же бу ти ці ка вим і при но -
си ти за до во лен ня.

Слов ни ко ва ро бо та:
кміт ли вість — на ход чи вость, со об ра зи -

тель ность;
пиль ний — при сталь ный;
на гляд — при смотр;
при пис — на зна че ние, ука за ние.
За вдан ня: ввес ти сло ва в ре чен ня (се -

ред ній, до стат ній рі вень) або ввес ти всі
сло ва в од не ре чен ня (ви со кий рі вень).

3. Учи тель ма те ма ти ки. Те, що Мить ко
са ме та кий, як ви опи са ли, — ці ле спря мо -
ва ний, на по лег ли вий, ро зум ний, і до по мог -
ло йо му ви ра ху ва ти за при близ ним опи сом
чу до вись ка об’єм ями. Да вай те й ми по ра -
ху є мо.

За да ча: Мить ко і Сер гій ви ко па ли яму,
що ма ла фор му пря мо кут но го па ра ле ле пі -

пе да. Ши ри на ями до рів ню ва ла 61/4 м, її
дов жи на в 13/5 ра зу біль ше від ши ри ни,
а гли би на скла да ла 36 % дов жи ни. Ви ра -
хуй те, скіль ки зем лі хлоп цям до ве лось
вий ня ти, щоб от ри ма ти яму по тріб но го
об’єму.

Фіз куль т х ви лин ка
А те пер всі друж но вста ли:
Бу де мо ро би ти впра ви.
Ру ки вго ру, ру ки вниз
І ле гень ко по вер нись.
По кру ти лись, по вер ті лись,
На хви лин ку зу пи ни лись,
По тяг ну лись, по вер ну лись.
Всі за пар ти по сі да ли —
Зно ву вчи ти ся по ча ли.
V. За кріп лен ня ма те рі а лу, уза галь -

нен ня й сис те ма ти за ція уч ня ми ре зуль та -
тів ро бо ти

Учи тель ма те ма ти ки. За вдан ня із

Учи тель-фі ло лог. Склас ти сен кани на
те ми «Мить ко завр», «Літ ні ка ні ку ли»,
«При го ди», «Справ ж ні дру зі». Зра зок:

Чи тан ня.
Швид ке, по віль не.
На вчає, за лу чає, ін фор мує.
Про мінь світ ла в тем ря ві.
На вчан ня.
VI. Під сум ки уро ку (ре флек сія), оці -

ню  ван ня (са мо оці ню ван ня)
За пи тан ня для ре флек сії:
Чо му на вчи лись на уро ці?
Що вам спо до ба лось?
Що ви кли ка ло труд но щі?
Що хо ті лось би по вто ри ти на на ступ -

них уро ках?
По вер та ю чись до до му, ми мо же мо

тіль ки прига ду ва ти, як добре про ве ли час,
як ба га то но во го та ці ка во го ді зна ли сь (як
ана лі зу ва ти го лов но го ге роя за пла ном, як
ви слов лю ва ти свої дум ки в об раз ній фор -
мі сен ка на, як пра виль но ста ви ти за пи тан -
ня). І на згад ку про на шу чу до ву по до рож
нам за ли шать ся тіль ки фо то.

VII. До маш нє за вдан ня: (ди фе рен ці -
йо ва не)

• ви со кий рі вень: з ук ра їнсь кої лі те ра -
ту ри — склас ти рек ла му або на ма лю -
ва ти афі шу до філь му під на звою «Хи -
ме ра лі со во го озе ра, або Мить ко завр
з Юрків ки», з ма те ма ти ки — ство ри ти
шифр для сло ва з 4-х букв;

• до стат ній, се ред ній рів ні: з ук ра їнсь -
кої лі те ра ту ри — склас ти план тво ру,
з ма те ма ти ки — розв’яза ти за да чі.

До да ток 3
План ха рак те рис ти ки 

лі те ра тур но го пер со на жа
І. Міс це пер со на жа у тво рі.

ІІ. Ха рак те рис ти ка пер со на жа.
1. Пор т рет як за сіб ха рак те рис ти ки

героя.
2. Ри си вда чі.
3. Спря мо ва ність ду мок та ін те ре сів,

ме та жит тя або пев но го ета пу жит тя.
4. Шля хи до сяг нен ня ме ти.
5. Мо ва як за сіб ха рак те рис ти ки ге -

роя.

ІІІ. Над чим зму сив замисли ти ся, чим
схви лю вав ге рой.

До да ток 1

До да ток 2

ПРАКТИКА

№ Пріз ви ще, ім’я
Пе ре вір ка д. з. 

(1 бал)
Інтерв’ю 
(2 ба ли)

Скла дан ня хар-ки 
(3 ба ли)

За да ча про яму 
(1 бал)

Сен кан 
(3 ба ли)

Шифр 
(3 ба ли)

За галь ний бал

№ Пріз ви ще, ім’я Пе ре вір ка д. з. Інтерв’ю Скла дан ня хар-ки За да ча про яму Сен кан Шифр За галь ний бал

1

2

3

4
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А. Дег тя рен ко,
Ні жинсь ка шко ла № 15 Чер ні гівсь кої обл.

С
е ред шкіль них пред ме тів немож ли во ви ді ли ти го лов ні
та дру го ряд ні. У різ них шко лах уч ні по-різ но му —
із за ці кав ле ніс тю й без неї, з по ва гою та не хту ван -
ням — від кли ка ють ся про од ні й ті са мі шкіль ні пред -
ме ти. Не од но рід ність оцін ки зу стрі ча єть ся і при зга -

ду ван ні про гео гра фію: від бай ду жої до жи вої за ці кав ле нос ті
та сві до мої пе ре кон ли вос ті в не об хід нос ті гли бо ко го ви вчен ня.

У чо му при чи ни та ко го різ но го став лен ня до пред ме та? Чо му
на уро ках гео гра фії для од них уч нів роз кри ва єть ся світ та єм ниць
і від крит тів, світ різ но ма ніт тя при ро ди, жит тя й по бу ту лю ди ни
в ній; світ на уко вих су пе ре чок, по ра зок і пе ре мог; для ін ших же —
це світ без мов нос ті?

Роль гео гра фії ве ли чез на у фор му ван ні сві то гля ду, в усві дом -
ленні за ко но мір нос тей вза є мозв’яз ків при ро ди та людсь кої ді яль -
нос ті. Гео гра фія є од ним шкіль ним пред ме том, що ви вчає при ро ду
й сус піль ство у їх вза є мозв’яз ку. Гео гра фія є пред ме том, який має
ши ро кий діа па зон між пред мет них зв’яз ків, має різ но ма ніт ні фор -
ми та спо со би на вчан ня, які зав ж ди мо же ре алі зу ва ти вчи тель.

На вча ю чи сво го пред ме та, сві до мо чи ні, сти хій но чи спря мо -
ва но фор мую в уч нів став лен ня до цьо го пред ме та, і це став лен ня
стає важ ли вим ре зуль та том моєї ро бо ти, від ньо го за ле жить
якість во ло дін ня са мим пред ме том. Як пра ви ло, уч ні ви ра жа ють
своє став лен ня до пред ме та чіт ко й ко рот ко; «ці ка во» — «не ці ка -
во»; і та кий від гук мо же слу жи ти для вчи те ля од ним із кри те рі їв
оцін ки своєї ро бо ти.

Одна із ці ка вих сто рін на шо го пред ме та по ля гає в то му,
що в ди тин ст ві кож ний за знає пе рі оду за хоп лен ня гео гра фією.
І моє за вдан ня — на скіль ки мож на ніж но й міц но під хо пи ти цей
ди тя чий по рив і про нес ти йо го че рез шкіль ні ро ки. «Ве ли ка и по -
ра зи тель ная об ласть гео гра фии, — пи сав М. Го голь. — И где най -
дуть ся пред ме ты силь нее го во ря щие юно му во об ра же нию! Ка кая
дру гая на ука мо жет пре крас нее для де тей, смо жет быс т рее воз -
вы сить поз зию мла ден чес кой ду ши их!»

Ви вча ю чи шкіль ну гео гра фію, уч ні ово ло ді ва ють осно ва ми
не тіль ки гео гра фіч ної, а й су між них з нею на ук про Зем лю і сус -
піль ст во, роз гля да ють гло баль ні проб ле ми люд ст ва.

Се ред на вчаль но-ви хов них за дач пред ме та гео гра фії на зи ва -
ють фор му ван ня й роз ви ток ло гіч но го мис лен ня, мо ва та уява
учнів. Ви ко ри стан ня сло вес них ме то дів на вчан ня, у то му чис лі на -
вчаль но го опо ві дан ня. Важ ли во на вчи ти шко ля рів не тіль ки від по -
ві да ти ус но (да ю чи від по ві ді, пе ре ка зу ю чи па ра граф), а скла да ти
на вчаль ні опо ві дан ня різ них ви дів.

Під час уро ку ми ви рі шу є мо склад не за вдан ня — за чіт ко об -
ме же ний від рі зок ча су пе ре да є мо сво їм уч ням знач ну кіль кість ін -
фор ма ції, учи мо ви зна ча ти прак тич ні дії. Кож не сло во по вин но
бу ти ду же цін ним. І то му на сво їх уро ках я ви ко рис то вую ху дож -
ню лі те ра ту ру, вір ші, які яс к ра во від кри ва ють при род ні яви ща,
опи су ють об’єк ти при ро ди.

На прик лад: при род ні зо ни Афри ки. Пус те лі.
«Са ха ра», або «сах ра», — арабсь ке сло во, во но озна чає од но -

ма ніт ну ко рич не ву пус тель ну рів ни ну. Са ха ра — най більш спе -
кот на об ласть на Зем лі, бі ля м. Трі по лі за фік со ва на тем пе ра ту ра
+58°С.

ПРАКТИКА

ХУДОЖНІ ТВОРИ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

У дитинстві кожна дитина зазнає 
періоду захоплення географією.
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Які ж від чут тя має лю ди на, яка по тра пи ла в Са ха ру?
Уявіть со бі від нос но спо кій ний ра нок і ве ли кий вог нен ний

шар Сон ця, що під ні ма єть ся над пус те лею. Під ні ма єть ся Сон це
і роз пі кає все нав кру ги: по віт ря на стіль ки су хе й га ря че, що об па -
лює гу би, і во ни тріс ка ють ся; тіль ки мо зо лис ті но ги вер б лю дів ви -
три му ють йо го жар, до ка мін ня лед ве мож на до тор к ну тись.

Арабсь ка при каз ка ка же: «У Са ха рі ві тер встає і ля гає ра зом
із Сон цем. Ві тер мо же при нес ти пи ло ву бу рю, мо же під хо пи ти
страш ну піс ню піс ку, і то ді над пус те лею про не сеть ся страш ний
ви хор — са мум».

Да ний ури вок роз по ві ді про при род ні особ ли вос ті Са ха ри
скла де ний на осно ві ба га тьох дже рел. Він об’єм ний за зміс том, то -
му йо го мож на ви ко рис то ву ва ти фраг мен тар но.

Па ра ле лі сьо мих кла сів зов сім не схо жі одна на од ну. В од но -
му кла сі роз по відь учи те ля не бу де ве ли кою, уч ні са мі мо жуть
уста но ви ти при чи ни при род них змін Са ха ри. Най більш важ ким
урок бу де в 7-у кла сі, а спра ва в то му, що очі уч нів ожи ва ють тіль -
ки на пе рер ві. Що ж, на уро ці бу де зву ча ти роз по відь учи те ля про
Сон це, зна чу ще для всьо го жит тя, про ви три ва лість вер б лю дів.
Якщо ме ні вда лось ви кли ка ти ди тя че за до во лен ня на уро ці, то є
на дія, що, прий шов ши до до му, во ни роз ка жуть про Са ха ру бать -
кам і, по вто рив ши роз по відь, змо жуть від по віс ти на на ступ но му
уро ці.

Фор му ван ня на ці о наль ної осві ти, ви хо ван ня гро ма дя ни на
не мож ли ві без по ка зу ве ли чі рід ної мо ви, що є мос том між лю ди -
ною і на вко лиш нім сві том, спо со бом успад ку ван ня на ці о наль ної
куль ту ри. Си ла ук ра їнсь кої по езії кожного разу за пе ре чує мен -
шо вар тість куль ту ри і мо ви на шо го на ро ду — ад же про всі яви -
ща та пред ме ти сві ту мож на ска за ти рід ною мо вою. Не об хід -
ність ви ко ри стан ня ху дож ньої лі те ра ту ри на уро ках гео гра фії
ви кли ка на та кож і ха рак те ром під руч ни ків, у яких ма те рі ал ви -
кла де ний кон с пек тив но, стис ло. Під руч ник — це до ступ ний, по -
слі дов ний і ко рот кий ви клад основ на уки, за вдан ня ж учи те ля
по ля гає в то му, щоб кон к ре ти зу ва ти ма те рі ал. Ви ко ри стан ня ху -
дож ньої лі те ра ту ри сприяє та кож між пред мет ним зв’яз кам, спо -
ну кає до вдум ли во го чи тан ня різ но ма ніт ної лі те ра ту ри, зба га чує
мо ву уч нів.

Прак тич на ро бо та з ви ко ри стан ня по езії на уро ках пе ред ба -
чає три ета пи:

1) під бір тек с ту;
2) по пе ред ню ро бо ту над тек с том, під бір най влуч ні ших по етич -

них ряд ків;
3) ме то дич ні прий о ми ви ко ри стан ня тек с ту без по се ред ньо

на уро ці.

Під бір тек с ту ви зна ча єть ся про грам ним ма те рі а лом. Пі ді бра -
ний текст по ви нен чіт ко від по ві да ти ме ті уро ку. Йо го мож на ви -
ко рис то ву ва ти для кон к ре ти за ції, ілюс т ра ції ма те рі а лу уро ку, він
мо же бу ти мо мен том за ці кав лен ня, емо цій но го роз ван та жен ня,
проб лем ним за вдан ням, спо со бом пе ре вір ки знань. Слід пам’ята -
ти, що ви ко ри стан ня по етич них ряд ків по вин но бу ти не са мо ціл -
лю, а ме то дом пе ре да чі знань.

Спро буй те роз по ча ти пер ший урок гео гра фії сло ва ми В. Си -
мо нен ка:

Гей, но ві Ко лум би й Ма гел ла ни,
На пне мо віт ри ла на ших мрій!
Кли чуть вас у ман д ри оке а ни,
Бух ту спо кою об ли зує при бій.
Хто ска зав, що все уже від кри то?
На що ж ми на род же ні то ді?
Як нам по міс ти ти у ко ри то
На ші спо ді ван ня мо ло ді?..
Мрі я ти й шу ка ти, до ки жи ти,
Шква ри ти бай ду жість на вог ні!
А як що від крию вже від кри те, —
Дру зі! Ви під ка же те ме ні...

До реч ни ми бу дуть за пи тан ня про те, хто та кі Ма гел лан і Ко -
лумб, чо му їх ні іме на ста ли сим во лом від крит тів. За ба жан ням уч -
ні до на ступ но го уро ку мо жуть під го ту ва ти ко рот кі біо гра фіч ні ві -
до мос ті про цих пер шо від к ри ва чів. Не од но знач ність гео гра фіч -
них від крит тів для Євро пи та зе мель, що від кри ва лись, мож на
доб ре про ілюс т ру ва ти вір ша ми Л. Кос тен ко:

Бу ло на сві ті плем’я — ін ки.
Бу ло на сві ті і не ма.
Одних при ста ви ли до стін ки,
А ін ших вби ли крадь ко ма.
Ко го уле ще но да ра ми,
Ко го утоп ле но в кро ві.
І тіль ки хра ми, древ ні хра ми
Сто ять по гру ди в кро пи ві.
І тіль ки ві тер, ві тер, ві тер...
І тіль ки сон це, сон це, сон...
Над не роз га да ніс тю лі тер
На ске лі ди кій, як бі зон.
І міс то, вгвин че не в мо ги ли,
Гіб рид вол тор ни та ко та,
На пнеть ся нер ва ми ту ги ми
На звук свя щен но го щи та.
Удар. І ще раз. Бух не глу хо,
В куб ло чу жин ців і за брод.
Асфаль та ми за ли те ву хо
Не знає іме ні — на род.
Ці ряд ки мо жуть ста ти й пош тов хом для по шу ку. Хто та кі ін -

ки? Де во ни жи ли?
...І вий шов Ко лумб на бе рег Аме ри ки вран ці.
Сту пив на тра ву не ві до мої до сі зем лі.
І вий ш ли з віг ва мів на їв ні струн кі ін ді ан ці,
Ві та ли йо го і кру ти ли на паль цях бри лі.
Жін ки тан цю ва ли. Гри мів на се ли щі бу бон.
На шиї при шель цям вдя гай за па ху щі він ки.
Та ким був лас ка вий чу жи нець з ру ся вим чу бом!
Брас ле ти дзве ні ли. Всю ніч тан цю ва ли жін ки.
Роз ту ле ним ро том смі яв ся Бог ку ку руд зи,
На чор них па тель нях стри ба ла сріб на фо рель.
Пло ди бур ш ти но ві ван та жи ли в дов гу до ро гу,
І гім ни свя щен ні спі ва ли ли цем до го ри,
На щас тя чу жин цям да ли аму ле ти в до ро гу,
Щоб тій ка ра ве лі спри я ли доб рі віт ри.
Під но ги чу жин цям гос тин но си па ли кві ти.
На пал ки з бам бу ка спи ра ли муд рість бо рід.
А ді ти смаг ля ві, по ки що віль ні ді ти,
До вір ли во й дов го ма ха ли Ко лум бо ві вслід.

До цьо го тек с ту мож на по ста ви ти низ ку за пи тань, що сто су -
ють ся від крит тя Аме ри ки:

Ко ли бу ла від кри та Аме ри ка?
Чо му жи те лів Аме ри ки на зи ва ють ін ді ан ця ми?
По ка жіть на кар ті точ ку, до якої дій ш ли ко раб лі Ко лум ба.
По яс ни ти сло ва «ри тур нель», «аму лет», «ка ра ве ла».
Чи справ ді Ко лумб був пер шо від к ри ва чем Аме ри ки?

Для під сум ко вих уро ків учи те лі час то ви ко рис то ву ють вік то -
ри ни та гео гра фіч ні дик тан ти. Чо му б не за мі ни ти кіль ка прос тих
за пи тань на по етич ні ряд ки? Стає ці ка ві ше, зні ма єть ся на пру -
жен ня. Не об хід но по ка за ти па кар ті та вка за ти, в яких кра ї нах
зна хо дять ся гео гра фіч ні об’єк ти, про які йде мо ва в по езії.

Не знаю, як те че і го лу біє Се на,
Як Тем за пі нить ся, за ко ва на в гра ніт.
Про те на весь ши ро кий мно го люд ний світ
Не ма рі ки ми лі шої для ме не
За те бе, Дніп ре мій!

Євген Фо мін

ПРАКТИКА
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Чи та ю чи вірш М. Риль сь ко го «Ди тин ст -
во», по ка за ти гео гра фіч ні об’єк ти, про які
йдеть ся, на зва ти ма те ри ки, на яких роз та шо -
ва ні ці об’єк ти, по яс ни ти сло ва «пам па си»,
«бі зо ни» та знай ти гео гра фіч ні по мил ки.

На стіль ці я іду по Са ха рі,
Пе лі ка на з па лич ки стрі ляю,
По ри наю в пі ну Ні а га ри,
Оке ан на тріс ці про пли ваю.
Вчо ра був я лоц ма ном. Си ні ли
І ре ві ли тем но ко сі хви лі.
А сьо год ні я гос по дар віл ли,
Де в са ду блу ка ють па ви бі лі.
Зав т ра маю їха ти в Пам па си,
Де бі зо ни хо дять та бу на ми,
І скла даю їс тів ні при па си:
Су ха рі, кон сер ви, сир од ла ми.
А Ясь ко го тує то ма гав ки
І бур мо че, чис тя чи гвин тов ки,
Що, мов ляв, бі зон не для за бав ки,
А пам па си — не Кри ве й не Бров ки.

Про які при род ні про це си йдеть ся
в Олек сан д ра Оле ся?

Ске лі, го ри в ‘яжуть мо ре,
Мо ре ж звуть яс ні прос то ри...
Ро ки ли нуть і ві ки —
З гір по си па лись піс ки.
Сер це зра не не вул ка ну
Жда ло, тис ло біль і ра ну,
Біль ше жда ти не змог ло,
Кров’ю-ла вою зій ш ло.

*  *  *
В кра ї нах теп лих, по лу ден них
Злі тає дощ із хмар ро же вих.
І пе рей ма ють на пу ті
Йо го про мін ня зо ло ті...

*  *  *
Ой роз ляг ся по над мо рем бі лий ту ман.
Ой на брав він з си ньо го мо ря цеб ра во ди.
Ніс він ту во ду на кру ту го ру
В степ го лу бий.
Щоб осту ди ти, щоб на по ї ти
Ота ри хмар.
І на пи лись си зі ота ри,
І не ляг ли:
В дов гу до ро гу сте па ми по гна ли
Їх ча ба ни.

Ці ж по етич ні ряд ки, про чи та ні при
від по від но му му зич но му офор м лен ні, да -
дуть змо гу уяви ти при род ні про це си
та гео гра фіч ні об’єк ти.

По слу хаю цей дощ. Під крав ся і шу мить.
Бля ша ний звук во ди, ве се лих кра пель

кро ки...
Гро за про хо ди ла десь по руч.
Бу ло то блис кав ка, то грім.
До ро га йшла ку дись на Овруч
В лі сах і тра вах до ко лін.
Ла тат тя ні жи лось в озе рах, хи та ли ряс -

ку ка ра сі.
Чер к ну ла блис кав ка по зе лах, аж по -

ляг ли во ни усі.

Над сві том бі лим, сві том бі лим хтось
всі спі ра лі пе ре грів.

А хма ри біг ли і спо ти ка ли ся об грім.
Гро за по гри му ва ла гріз но, бу ли ми

з нею тет-а-тет.
Трем ті ла рі чеч ка ро гіз на, чов ни хо ва ла

в оче рет.
Л. Кос тен ко

Ти ша в мо рі..., лед ве-лед ве
Ко ли хає в мо рі хви лі;
Не ко ли шуть ся од віт ру
На чов нах віт ри ла бі лі.
З ти хим плес ко том на бе рег
Ри не хви леч ка пер лис та;
Пра вить хтось ма лим чо вен цем, —
В’єть ся сте жеч ка зло тис та.

Л. Укра їн ка

Блис ку чим сні гом одяг ло ся
Се ло і по ле за се лом.
Над по лем си ньою ду гою
Ши ро ке не бо прос тяг лось...
І мов сльо зою зо ло тою
Блис ку че сон це на ли лось, —
Не так і ди вить ся, як лі том.
Не так і ви со ко сто їть,
І не та ким блис ку чим сві том
Йо го ві нок яс ний го рить.
За мов к ла річ ка під го рою:
На зи му ста ла од по чить,
Укри лась ков д рою скля ною.
І вер бо ліз не ше лес тить.
Оку тий сні гом і мо ро зом.
Оси ка го лая сто їть,
Су мує вку пі з вер бо ло зом
І сріб ним лис тям не шу мить.
Дрі ма ють сто я чи то по лі,
І оче рет су хий дрі ма,
Усе за сну ло ми мо во лі.
За ча ру ва ла все зи ма,
Та не на ві ки — не за ба ром
Прий де кві ту чая вес на
І спа де сніг і кри гу жа ром...
Спале дрі мо ти пе ле на,
За грає сон це ве се лі ше
І вго ру ви ще по пли ве,
Жи вий віт рець дих не теп лі ше —
І все на грі те ожи ве...
Про снеть ся річ ка, за го во ре,
Не чис ту во ду по не се
І вку пі з нею в си не мо ре
Хо лод не ли хо за не се.

А. Бо бен ко

По ка жіть на кар ті гео гра фіч ні об’єк ти,
про які йде мо ва.

Що ма ла при ро да най кра ще й ве лич не,
То все тут з’єд на ла: да ле кії го ри,
Хи мер ні та ніж ні ту ма ни ве чір ні,
Бла кит ні осе лі, бла кит неє мо ре,
До віч но зе ле ні гаї й по над ни ми
Без кар неє не бо, яс не та про зо ре.
Із ці ло го сві ту при ро да зі бра ла
Квіт ки та рос ли ни, щоб тут за кра си ти,
Й ці кед ри про зо рі, мов ра нок осін ній,

Квіт час ті й бар вис ті тро ян до ві ві ти
Маг но лії пиш ні, струн кі ки па ри си,
Гнуч ким ви но гра дом усе те по ви те.

Н. Ки баль чич

Бо ри, діб ро ви, не схо ди мі пу щі.
Очи ма сві тять со ви не вси пу щі.
Шиш ки на тім’я ки да ють бі ли ці.
Мо хи кош ла ті, як зе ле ний лев.
Де ре ва хо дять. На па ху чій гли ці
Ле жить ту ман од ди хан ня де рев.

Л. Кос тен ко

Го тич ні сме ре ки над ба ня ми бу ків,
Гар ка ві гро ми над кра ї ною крон...

Л. Кос тен ко

Сос но вий ліс пе ре би рає стру ни.
Ро ко че ти ша на глу хих ба сах.
Бри нять бе ре зи. І блу ка ють лу ни,
Людь ми за бу ті зве чо ра в лі сах.

Л. Кос тен ко

Степ і степ, один без краю,
Аж до мо ря бе ре гів,
Без озер, рі чок, без гаю,
Тіль ки з ку па ми сто гів.
Ні гай оч ку, ні лі соч ку, —
Всю ди спа ле на зем ля...
Не ше по че в хо ло доч ку
Сріб но во да те чія...
Мер т вий степ.
Йо го гро ма ми
Тіль ки й мож на роз бу дить...
Так не хай же над ла на ми
Грім ба жа ний за гри мить.

М. Чер нявсь кий

Хо ро шою ілюс т ра цією до роз мо ви про
охо ро ну та бе реж ли ве став лен ня до при -
ро ди мо жуть бу ти на ве де ні ниж че ряд ки:

Ще на зва є, а річ ки вже не має.
Усох ли вер би, ви жов к ли ро ви,
І ди ка кач ка об ми нає
Ру ди мен тар ні за лиш ки баг ви.
І тіль ки степ, і тіль ки спе ка, спе ка,
І озе ря вин про блис ки ску пі.
І той у не бі змо ре ний лем ка,
І те гніз до ле ле че на стов пі.
Ку ди ти ді лась, рі чень ко? Вос к рес ни!
У бе ре гів по тріс ка лись вус та.
Бар вис тих лук не зна ють твої вес ни.
І сві тить спе ка реб ра ми мос та.
Сто ять мос ти над мер т ви ми річ ка ми.
Ле ле ка зро бить де кіль ка кру гів.
І оче ре ти з чор ни ми свіч ка ми
Ідуть уз довж ко лиш ніх бе ре гів.

Л. Кос тен ко

Ви ко рис то ву ю чи на уро ці по етич ні
ряд ки, спо ну каю уч нів по-ін шо му під хо ди -
ти до під го тов ки до всіх уро ків, по ка зую
вза є мозв’язок між різ ни ми пред ме та ми,
до кла даю зу силь до ви хо ван ня справ ді гар -
мо ній ної осо бис тос ті.
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С. Па льо на, В. Дем чен ко,
Кри во різь ка шко ла № 27 Дніп ро пет ровсь кої обл.

У
рок на пра цьо ва ний у ме жах про ве ден ня бі нар них
уро ків у шко лі, а по єд нан ня гео гра фії та му зи ки
за про по но ва но ад мі ніс т ра цією шко ли. Оскіль ки
уч ні 10-го кла су ще у 8 кла сі за кін чи ли ви вча ти
курс «Му зич не мис тец т во», для ви сту пів під час

уро ку гру па «Знав ці му зи ки» от ри ма ла са мо стій не за вдан ня
під го ту ва ти роз по відь про од но го з ком по зи то рів, пріз ви ще
яко го зна чи лось у спис ку.

Хід уро ку.
Орга ні за цій ний мо мент.

Мо ти ва ція на вчаль но го про це су
Учи тель гео гра фії. Сьо год ні в нас не зви чай ний урок, йо -

го бу дуть про во ди ти два вчи те лі — учи тель гео гра фії та вчи -
тель му зич но го мис тец т ва й ху дож ньої куль ту ри. Те ма на -
шо го уро ку «Му зи ка охоп лює весь світ». Сьо год ні гео гра фія
сві ту та му зич на лі те ра ту ра зі ллють ся во є ди но, щоб до вес ти,
що му зи ка дій с но охоп лює весь світ. І ви нам, ша нов ні уч ні,
до по мо же те, оскіль ки де хто з вас от ри мав ін ди ві ду аль ні са -
мо стій ні за вдан ня.

Основ на час ти на уро ку
Учні кла су об’єд на ні у дві гру пи, кож на при ду ма ла та ви -

ко на ла свою ем б ле му, якою при кра ше ний за галь ний стіл
та яку має кож ний учень гру пи.

У кла сі пе ред на ми дві гру пи — «Знав ці гео гра фії»
та «Знав ці му зи ки». Про шу знав ців гео гра фії вклю чи тись
у гру «На зви кра ї ну». На дош ці на пи са ні на зви кра їн. Я ха -
рак те ри зую од ну з них. Ва ше за вдан ня — на зва ти цю кра ї ну.
Але будь те уваж ні: у спис ку є кра ї ни, гос по дар ст во яких я
ха рак те ри зу ва ти не бу ду. Під час по шу ку вір ної від по ві ді
мож на ко рис ту ва тись ат ла сом.

На дош ці за пи са ні кра ї ни: Фран ція, ФРН, Ту реч чи на,
Укра ї на, Ве ли ка Бри та нія, Ро сія, Іта лія, Поль ща, Гре ція, Ав -
ст рія, Угор щи на, Ки тай, Індія.

Учи тель гео гра фії чи тає текст на тлі му зи ки «То ка та
та фу га» ре мі нор Й. С. Ба ха.

Рес пуб лі ка з фе де ра тив ним ад мі ніс т ра тив но-те ри то рі -
аль ним устро єм, має ве ли кі за па си кам’яно го та бу ро го ву -
гіл ля, ка лій них со лей, ви роб ляє та екс пор тує ав то мо бі лі, вер -
с та ти, про мис ло ве устат ку ван ня, ви ро би елек т ро ні ки та
елек т ро тех ні ки, зброю, хі мі ка ти. Про шу на зва ти кра ї ну, її
сто ли цю, знай ти та по ка за ти на дош ці пра пор кра ї ни, по ка -
за ти на кар ті кра ї ну та по зна чи ти її сто ли цю.

Учні ви ко ну ють за вдан ня.
Чо му ви вва жа є те, що ва ша від по відь вір на? До ве діть.
Учні ар гу мен ту ють від по відь.
Учи тель му зи ки. Спо ді ва ю ся, що знав ці му зи ки, по чув -

ши фраг мент із тво ру ви дат но го ком по зи то ра, пред с тав ни ка
цієї кра ї ни, уже здо га да ли ся, що мо ва йде не тіль ки про Фе -
де ра тив ну Рес пуб лі ку Ні меч чи ну, а про Ні меч чи ну вза га лі,
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оскіль ки в XVII сто літ ті та ко го роз по ді -
лу ще не бу ло. Ска жіть же, будь лас ка,
яких ні мець ких ком по зи то рів ви зна є -
те. Знай діть пріз ви ще од но го з них
на таб лич ках на ва шо му сто лі та по -
знач те пор т рет цьо го ком по зи то ра
на дош ці.

Учні на зи ва ють ком по зи то рів і ви -
ко ну ють за вдан ня вчи те ля.

Дій с но, зву ча ла му зи ка Йо га на Са -
бас тья на Ба ха. А що ви зна є те про жит -
тя та твор чість цьо го ком по зи то ра?

Учні да ють від по відь.
Хо ча ком по зи то ра за жит тя й за бу -

ли, але йо го тво ри в на ші дні от ри ма ли
дру ге жит тя, су час не аран жу ван ня.
По  слу хай те «Жарт» із сю ї ти Й. С. Ба ха.

Зву чить «Жарт» Й. С. Ба ха.
Учи тель гео гра фії. Ува га, знав ці

гео  гра фії! Пост со ці а ліс тич на кра ї на
За хід ної Євро пи, на се лен ня якої на ле -
жить до ураль сь кої мов ної гру пи, є ве -
ли ким ви роб ни ком гли но зе му, ав то бу -
сів, не має ви хо ду в мо ре.

Учні да ють від по відь, як і в по пе -
ред  ньо му за вдан ні з гео гра фії.

Учи тель му зи ки. А ко го з угорсь ких
ком по зи то рів зна ють знав ці му зи ки?
Знай діть і по знач те на дош ці йо го пор -
т рет і роз ка жіть, що ці ка во го ви зна є те
про цьо го ком по зи то ра.

Учні ви ко ну ють за вдан ня вчи те ля
му зи ки.

Про шу по слу ха ти фраг мент з рап -
со дії Ф. Ліс та.

Зву чить фраг мент з рап со дії
Ф. Ліс та.

Учи тель гео гра фії. Знову за вдан ня
для знав ців гео гра фії.

Зву чить ма зур ка фа ма жор Ф. Шо -
пе на у ви ко нан ні вчи те ля му зи ки, на її
тлі вчи тель гео гра фії чи тає текст.

Уні тар на кра ї на, що оми ва єть ся мо -
рем, на її те ри то рії роз та шо ва ний ве ли -
кий Євро пейсь кий ву гіль ний ба сейн, є
по туж ним ви роб ни ком ву гіл ля, сір ки,
мі ді, сріб ла, морсь ких су ден, хар чо вих
про дук тів.

Учні да ють від по відь і по зна ча ють
на кар ті да ну кра ї ну та її сто ли цю.

Учи тель му зи ки. Ва ша чер га, знав ці
му зи ки. Хто з ком по зи то рів XVII—XX
сто літь є по ля ком? За знач те, пор т рет
яко го ком по зи то ра є на дош ці, та роз -
ка жіть ві до мі вам фак ти з йо го жит тя
та твор чос ті.

Учні роз по ві да ють про твор чість
Ф. Шо пе на, під час роз по ві ді зву чить
фраг мент «Ре во лю цій но го етю ду».

Зву чить «Мі сяч на со на та» Л. Бет -
хо ве на, на її тлі вчи тель гео гра фії чи -
тає текст за пи тан ня.

Учи тель гео гра фії. На ступ на кра ї на
об’єд нує 9 фе де раль них зе мель. Офі -
цій на мо ва — ні мець ка. Ре лі гія: 84 % ка -
то ли ків, 6 % про те стан тів. На ле жить

до най більш роз ви не них кра їн. Про -
відні га лу зі про мис ло вос ті: ма ши -
нобудуван ня, ме та лур гій на, хі міч на,
це люлоз но-па пе ро ва, гір ни чо до був на,
тек с тиль на, хар чо ва. Най більш роз ви -
не на га лузь сіль сь ко го гос по дар ст ва —
тва рин ниц т во. Гірсь кий ту ризм — од на
з най більш при бут ко вих га лу зей еко -
но мі ки. Екс порт: ма ши ни, устат ку ван -
ня, лі со ма те рі а ли, гра фіт, азот ні доб ри -
ва, паль не, про до воль чі то ва ри, си ро -
вина.

Учні да ють від по відь і позна ча ють
сто ли цю на кар ті.

Учи тель му зи ки. Знав ці му зи ки,
хто ж з ком по зи то рів про сла вив Ав ст -
рію? Від міть те пор т ре ти цих твор ців
на дош ці. Що ви мо же те про них роз по -
віс ти?

Учні роз по ві да ють про твор чість
В. А. Мо цар та. Під час роз по ві ді про
В. Мо цар та зву чить фраг мент з опе ри
«Ве сіл ля Фі га ро». По тім роз по ві да ють
про твор чість Л. ван Бет хо ве на.

Одним з най ві до мі ших тво рів Л. ван
Бет хо ве на є сим фо нія № 5, фраг мент
з якої я вам про по ную по слу ха ти.

Зву чить фраг мент сим фо нії № 5.
Учи тель гео гра фії. Ман д ру є мо да лі.

Уні тар на дер жа ва Цен т раль но-Схід ної
Євро пи. Ком п лекс га лу зей важ кої, хар -
чо вої, лег кої про мис ло вос ті, роз ви не не
ба га то га лу зе ве сіль сь ке гос по дар ст во,
су час на транс пор т на ме ре жа. Ве деть ся
ви до бу ток мар ган це вих руд, за ліз ної
ру ди, кам’яно го та бу ро го ву гіл ля, ка -
лій них со лей, ура но вих руд. Се ред га -
лу зей об роб ної про мис ло вос ті ви ді ля -
єть ся чор на ме та лур гія. Має ре кре а цій -
ні ба зи. Екс порт: чор ні ме та ли,
ав то бу си, лі та ки, теп ло во зи, тва рин не
мас ло, рос лин на олія, цу кор. Імпорт:
ко льо ро ві ме та ли, наф та та наф то про -
дук ти, при род ний газ, лі со ма те рі а ли.

Учні да ють від по відь і по зна ча ють
кра ї ну на кар ті.

Учи тель му зи ки. Ко го з ук ра їнсь -
ких ком по зи то рів ви зна є те? Хто є кла -
си ком ук ра їнсь кої му зи ки? Що вам ві -
до мо про йо го жит тя?

Учні да ють від по ві ді на за пи тан ня
вчи те ля.

М. Ли сен ко — справ ж ній син сво го
на ро ду. На віть йо го опе ри про ни за ні
ін то на ці я ми на род них пі сень. По слу -
хай те фраг мент з опе ри «На тал ка-Пол -
тав ка».

Зву чить фраг мент з опе ри «На -
талка-Пол тав ка». Зву чить фраг мент
з аль бо му «По ри ро ку» П. Чай ковсь ко го
у ви ко нан ні вчи те ля му зи ки. Учи тель
гео гра фії за чи тує за вдан ня.

Учи тель гео гра фії. Не важ ко здо га -
да тись, до якої кра ї ни ми по ман д ру є -
мо на оста нок. Ця кра ї на — фе де ра -
тив на рес пуб лі ка, в якій пе ре ва жає

пра во слав на ре лі гія. У кра ї ні ви до бу -
ва ють різ ні ви ди мі не раль но го па ли ва,
основ не міс це се ред них по сі да ють
наф та та газ. Діє сис те ма ма гіс т -
ральних га зо про во дів. У кра ї ні три
мета лур гій ні ба зи. Роз ви не ні ма ши но -
бу ду ван ня, хі міч на, лі со ва, лег ка про -
мис ло вість. Екс порт кра ї ни: енер -
гоно сії, ма ши ни, устат ку ван ня, ліс
і лі со мате рі а ли, апа ти ти, фос фо ри ти,
сір ча ний кол че дан. Імпорт: ма ши ни й
устат ку ван ня, м’ясо, цу кор, цит ру -
сові, чай.

Учні да ють від по відь і по ка зу ють
кра ї ну на кар ті, по зна ча ють сто ли цю.

Учи тель му зи ки. Я ду маю, що пе ре -
лік ро сійсь ких ком по зи то рів три ва -
тиме дов го, то му об ме жи мось де яки ми
пріз ви ща ми.

Учні на зи ва ють ком по зи то рів.
Пор т рет яко го ро сійсь ко го ком -

пози то ра ви ба чи те на дош ці? Що ви
мо же те про ньо го роз по віс ти?

Учні роз по ві да ють про П. Чай ков -
сько го.

П. Чай ковсь кий був не пе ре вер ше -
ним май ст ром «ма лю ван ня» при ро ди.
По слу хай те фраг мент йо го кон цер ту
для фор те пі а но з ор кес т ром № 1 і по -
ринь те в ат мо сфе ру су во рої ро сійсь кої
при ро ди.

Зву чить фраг мент кон цер ту для
фор те пі а но з ор кес т ром № 1 П. Чай -
ковсь ко го.

Під су мок уро ку
Учи тель гео гра фії. До ро гі ді ти,

ми сьо год ні мог ли би по всіх кра ї нах
сві ту роз ста ви ти скри піч ні клю чі, але
об ме же ні ча сом. До ве діть, що му зи ка
дій с но охоп лює весь світ. На звіть ві до -
мих вам ком по зи то рів з ін ших кра їн.

Учні-му зи кан ти на зи ва ють ком по -
зи то рів і кра ї ни, а знав ці гео гра фії
пока зу ють їх на кар ті, по зна ча ю чи
сто ли ці.

Учи тель му зи ки. І вся му зи ка
не об ме жу єть ся тіль ки ХVII–XX сто -
літ тя ми. Ба га то ком по зи то рів пра цю -
ють і сьо год ні, роз цві чу ю чи своєю му -
зи кою на ше не лег ке жит тя. Яка б му -
зи ка вам не по до ба лась, при слу хай тесь
до сво го сер ця — во но до по мо же вам
від різ ни ти ви со ко ху дож ні тво ри від
низь ко проб них. А му зи ка кла си ків
зба га тить вас ду хов но. Га даю, що наш
урок — схо дин ка на шля ху ду хов но го
зба га чен ня.

Оці ню ван ня знань
Учи тель гео гра фії оці нює під го тов -

ку своєї гру пи із пред ме та «Гео гра фія»,
учи тель му зич но го мис тец т ва та ху -
дож ньої куль ту ри — із пред ме та «Ху -
дож ня куль ту ра».

ПРАКТИКА
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І. Щер би на,
Ні жинсь ка шко ла № 15 Чер ні гівсь кої обл.

Діа лог як вид кон т ро лю у шкіль ній про гра мі —
проблема склад на, ба га то гран на й ма ло ви вче на. На
жаль, до цих пір не має прин ци пів ви вчен ня діа ло гу,
не з’ясо ва но, що ж по вин но ле жа ти в осно ві ви ді лен ня
йо го ти пів, яки ми кри те рі я ми та ка те го рі я ми міг би й

по ви нен ко рис ту ва тись учи тель.
Однією з основ них проб лем є ти по ло гія діа ло гу та її ха рак тер -

ні особ ли вос ті. Що до кла си фі ка ції ти пів діа ло гу, у мо воз нав ст ві
іс ну ють різ ні те о рії та під хо ди. Єди ної сис те ми не іс нує, кож ний
до слід ник ви зна чає тип за яко юсь од нією струк тур ною озна кою,
чи то син так сич не офор м лен ня тек с ту чи йо го гра ма тич на по -
будо ва.

До свід по ка зує, що під час ви вчен ня діа ло гу на прак тич них за -
нят тях у шко лі вчи тель об ме жу єть ся пев ною те ма ти кою та обі гра -
ван ням си ту а ції, хо ча струк ту ра діа ло гу по вин на зай ма ти од не
з най важ ли ві ших місць у йо го до слід жен ні. Під цим ку том зо ру
ви вча ють ся та кі пи тан ня, як ужи ван ня ре чень різ них фун к ці о -
наль них ти пів, по вто ри, при єд ну валь ні кон ст рук ції, ха рак тер ний
для діа ло гіч них ре чень по ря док слів, своє рід не чле ну ван ня ре чен -
ня, а та кож діа лог як склад не син так сич не ці ле.

Діа лог в основ но му ви ко нує дві фун к ції — ко му ні ка тив ну (пе -
ре ду сім по ле міч ну) та ха рак те ро ло гіч ну.

До слід жу ва ти ти пи діа ло гів мож на за кіль ко ма гру па ми, кож -
на з яких має свої ха рак тер ні особ ли вос ті. Усе за ле жить від зміс -
ту тек с ту, йо го фун к ці о наль ної спря мо ва нос ті, емо цій но го то ну,
до бо ру спів роз мов ни ків.

Пер ша гру па ти пів діа ло гу — це діа ло ги за ха рак те ром ре ак -
ції (став лен ня учас ни ків діа ло гу до зміс ту мо ви, яке мо же ма ти
сти му лю ю чий або ре ак тив ний ха рак тер). Се ред цієї гру пи най -
більш по ши ре ні діа ло ги-су пе реч ки, які в основ но му ма ють ідей -
ний ха рак тер — зі ткнен ня різ них суб’єк тив них сфер. Це зі ткнен -
ня до ся га єть ся й се ман тич но, і сти ліс тич но. Ха рак тер ний прий ом
для да но го ти пу — під хват ду мок спів роз мов ни ка і пря ма від -
повідь на за пи тан ня (мо мент па рас ло вес нос ті). Від по ві ді мо жуть
бу ти прос ти ми: «Пус те», «Га разд», «Аяк же».

Інший тип діа ло гу, який вхо дить у цю гру пу, це діа лог-про ти -
річ чя. Кож ний зі спів роз мов ни ків на ма га єть ся ска за ти своє, ува -
жа ю чи до ка зи ін шо го не сут тє ви ми. Для да но го ти пу ха рак тер ні
ти по ві по вто ри, під хва ти, на гні тан ня од но рід них чле нів. Ба га то -
крап ка, пе ре ри ван ня мо ви — прий ом тра ди цій ний. Для діа ло гу-
про ти річ чя важ ли ви ми є за пе реч ні ді єс ло ва: «не хви люй тесь»,
«не має», «не ви би рає». Він зав ж ди ру ха єть ся за дво ма вза є мо -
діючи ми.

Одним з най більш по ши ре них ти пів є діа лог-по ві дом лен ня,
який не се в со бі основ ний тя гар ко му ні ка тив ної фун к ції. Об’єк -
том бу де по ві дом лен ня. В основ но му го во рить один спів роз мов -
ник, а емо цій на оцін ка по да єть ся в ре мар ках.
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На ступ ним ти пом діа ло гу цієї гру пи є
діа лог-по яс нен ня. Для ньо го ха рак тер ні
та кі ри си: па ра лель ні реп лі ки у ви гля ді пе -
ре пи ту ван ня; ідуть за пи тан ня та пря ма від -
по відь на ньо го — роз’яс нен ня; в основ но -
му го во рить один спів роз мов ник, ін ший
же мов чить чи на во дить на дум ку за до по -
мо гою за пи тань. Мо но ло гіч на мо ва не
вклю ча єть ся.

Важ ли вим ком по нен том кон ф лік т но-
на пру же них сцен ви сту пає пе ре ко ну ю чий
діа лог. Учас ни ки діа ло гу по ле мі зу ють один
з од ним, на ма га ють ся до вес ти вір ність сво -
їх тез, до во дя чи, що суд жен ня ін шо го не -
вір ні. Ха рак тер не ви ко ри стан ня спе ци фіч -
ної лек си ки: «не пра ві», «це так оче вид но»,
«по годь тесь»; ужи ван ня склад них ре чень.

До най більш емо цій них від но сять діа -
лог-суперечку. Це своє рід на сло вес на бо -
роть ба, то му для неї при та ман ні най ви щий
ступінь екс пре сив нос ті, швид кий темп,
особ ли во в куль мі на ції. У цьо му ви ді ви ко -
рис то ву ють ся ді єс ло ва в на ка зо во му спо -
со бі: «ка жіть», «зро біть», «дай те від по відь»,
які на да ють йо му біль шої то наль нос ті.

Отже, так за ха рак те ром ре ак ції спів -
роз мов ни ка мож на ви ді ли ти різ ні ти пи діа -
ло гу, про сте жи ти за особ ли вос тя ми кож -
но го з них і спів від но шен ням зміс ту мо ви
із си ту а цією спіл ку ван ня.

Ви ді ля ють та кож діа ло ги за спо со бом
зчеп лен ня реп лік, які мо жуть ма ти сти му -
лю ю чий або ре ак тив ний ха рак тер, від чо го
за ле жить по бу до ва діа ло гу, то му ви ді ля ють
по лі ло ги й пар ні діа ло ги. По лі лог від різ ня -
єть ся від про сто го діа ло гу струк тур но-ком -
по зи цій ною пов но тою. Особ ли вос ті по лі -
ло гу — го лов ний діа лог і кіль ка па ра лель -
них. В основ но му во ни ма ють по ле міч ний
ха рак тер. Для ньо го ха рак тер ний прий ом

пе рери ван ня, бо зу мов ле ний він ве ли кою
кіль кіс тю учас ни ків, а та кож прий ом від во -
ду реп лік. Важ ли ву роль у ньо му ві ді гра ють
мі мі ка й жест. У плас ти ці зав ж ди міс тить ся
внут ріш ній дра ма тич ний по рух. Ве ли ке
зна чен ня та кож на да єть ся під тек с ту.
Інший тип діа ло гу за спо со бом зчеп лен ня
реп лік — пар ний: пе ре пле те ні реп лі ки, які
чер гу ють ся між со бою. Роз мо ва ве деть ся
тіль ки в па рі. Ідуть кон к рет не за пи тан ня
і пря ма від по відь на ньо го.

Без сум нів ним є факт струк тур но-ком -
по зи цій ної за леж нос ті діа ло гу від те ми ви -
слов лен ня і йо го зміс ту. За цим ас пек том
ви ді ля ють роз мов но-по бу то вий і внут ріш -
ній діа ло ги. Влас не роз мов ний діа лог ви -
никає не спо ді ва но, і то му він «не під го тов -
ле ний», «рап то вий», з ви пад ко вою те мою.
Особ ли вос ті: па ра лель ні реп лі ки на по -
буто ві те ми, різ но ма ніт на екс пре сив на
тональ ність, емо цій ний тон. Роз мов но-
побу то вий діа лог мо же бу ти те ма тич но
за да ним. Для ньо го ха рак тер не вжи ван ня
влас не роз мов них слів, не пов них ре чень
(сло ва-ре чен ня: «Ота кої!»).

Внут ріш ній діа лог — ад ре са том ви сту -
пає сам мо вець або цей ад ре сат тіль ки уяв -
ний. У ньо му мо жуть ужи ва ти ся син так -
сич но роз гор ну ті струк ту ри, де на яв ні всі
еле мен ти. Внут ріш ній діа лог мо же буду -
ватись у фор мі за пи тань. Ду же ці ка ві для
до слід жен ня не тра ди цій ні фор ми діа ло -
гу — на пів ді а ло ги, пе ред ді а ло ги. У пе ред ді -
а ло гах ро бить ся па у за (по чи на єть ся мов -
чан ням спів роз мов ни ків) — са ме цим до -
ся га єть ся на пру же ність, ви ра жа єть ся
пси хо ло гіч на близь кість спів роз мов ни ків,
а да лі йде уза галь нен ня всієї роз мо ви.

Над зви чай но по ши ре ні фор ми діа ло гу,
які пе ре хо дять у мо но лог (в основ но му

це від бу ва єть ся пі сля по лі ло гу). Один
зі спів роз мов ни ків має свою за вер ше ну
дум ку і праг не роз кри ти її пе ред слу ха ча -
ми. При опо се ред ко ва но-кон так т но му мо -
но ло зі мо вець по збав ле ний мож ли вос ті
від чу ти ре ак цію слу ха чів, не мо же вда тись
до спо со бів впли ву, роз ра хо ва них на зо ро -
ве сприй нят тя (мі мі ка, жес ти, по за). То му
основ на ува га при ді ля єть ся мов но-сти ліс -
тич ній та ін то на цій ній дос ко на лос ті тек с -
ту. Для та кої фор ми ха рак тер не праг нен ня
до стис нен ня (кон ден са ції), спів роз мов -
ник на ма га єть ся ви клю чи ти з мо но ло гу
зай ву ін фор ма цію, праг не до кон к ре ти за -
ції, під би рає най більш до ка зо ві фак ти.

Ви ді ля ють два ти пи діа ло гу за їх фун к -
ці о наль ною сто ро ною: мо даль ний і дик -
таль ний. Під цим ку том зо ру ро зу мі ють
ко му ні ка тив ну спря мо ва ність, тоб то на що
спря мо ва ний діа лог. Іро нія є най тон шим
різ но вид ом мо даль нос ті. У та кій реп лі ці
мо ва на бу ває ха рак те ру іг ро во го зі ткнен -
ня двох пси хо ло гіч них мо ду сів: іро нія
уточ нен ня, іро нія не зго ди. Най час ті ше во -
на від кри та, не при хо ва на. Ре аль не й під -
сві до ме — два мо ду лі, які су пе ре чать один
од но му, у цьо му й по ля гає суть мо даль нос -
ті. Дик таль ний діа лог орі єн то ва ний на от -
ри ман ня або по ві дом лен ня якої-не будь
інфор ма ції. У да но му ви пад ку спів роз мов -
ник отримує ін фор ма цію за до по мо гою
від кри тих за пи тань: чо му? Че рез що? Дик -
таль ність по сту па єть ся мо даль нос ті в ба -
гат ст ві від тін ків.

За син так сич ною офор м ле ніс тю мо -
воз нав ці ви зна ча ють еле мен тар ний діа лог
і діа лог-об го во рен ня. Еле мен тар ний діа -
лог від по ві дає од но му ак ту мов ної вза є мо -
дії. Йо го особ ли вос ті — це по ши ре ні ре -
мар ки, які ні би по яс ню ють, про дов жу ють
не за кін че ну фра зу. Особ ли вос ті діа ло гу-
об го во рен ня: пев на те ма об го во рен ня, по -
ле міч ний ха рак тер, ши ро ке ви ко ри стан ня
різ но ма ніт ної лек си ки, прий ом па рас ло -
вес нос ті.

Та ким чи ном, при до слід жен ні ти пів
діа ло гу стає зро зу мі ло, що роз гля да ти йо го
в яко мусь од но му ас пек ті не мож ли во.
Тіль ки ви вча ю чи кіль ка ха рак тер них особ -
ли вос тей, мож на ви ді ли ти той чи ін ший
тип діа ло гу. Ось чо му не мож на ана лі зу ва -
ти будь-які час ти ни діа ло гу ізо льо ва но:
спо чат ку лек си ку, по тім син так сис, спо -
чат ку реп лі ки, по тім ре мар ки. Зро зу мі ти
зміст кож но го окре мо го еле мен та мож -
ливо тіль ки у струк ту рі ці ло го. То му при
ви вчен ні ти пів діа ло гу важ ли во вра хо ву ва -
ти спіль ний струк тур ний прин цип. Струк -
тур но-ти по ло гіч на ха рак те рис ти ка діа ло гу
да ла мож ли вість ви ді ли ти та кі особ ли вос ті
діа ло гу: пе ре важ не ви ко ри стан ня від нос -
но склад них син так сич них оди ниць, зо рі -
єн то ва ність на си ту а тив ний кон текст, мі -
мі ко-жес то ве до пов нен ня по бу до ви, різ но -
ма ніт ність ре чень не пов но го скла ду.

ПРАКТИКА
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А
за ря дом по каз ни ків об га ня ти йо го, іти по пе ре ду тих
ви мог, що сус піль ст во по ста вить пе ред осо бис тіс тю
вже че рез кіль ка ро ків. Жит тя ви ма гає ін тен си фі ка -
ції по шу ку, екс пе ри мен ту ван ня, вве ден ня но віт ніх
тех но ло гій, за сто су ван ня но вих за со бів на вчан ня.

Ра зом з тим ре алі за ція цих ви мог не мо же здій с ню ва тись ха о -
тич но, без сис тем но, не про ду ма но й без ура ху ван ня то го пе да го -
гіч но го до сві ду, який у ми ну ло му при во див до ві до мих, а в ба га -
тьох ви пад ках і до ви дат них пе да го гіч них успі хів. У ря ді під хо дів
цей до свід не втра тив сво го зна чен ня ще й сьо год ні. Зро зу мі ло,
що ін но ва ції ма ють роз гор та ти ся з ура ху ван ням попереднього
до сві ду, а не іг но ру ю чи йо го. В осно ві ін но ва цій но го роз вит ку
осві ти по вин ні зна хо ди тись пе да го гіч на та со ці о гу ма ні тар ні на -
уки (фі ло со фія, по лі то ло гія, со ці о ло гія то що).

Акту аль ність цьо го пи тан ня обу мов лю єть ся та кож ак ти ві за -
цією основ но го про дук ту ін фор ма цій ної ре во лю ції — ін фор ма -
цій них тех но ло гій, які в бук валь но му ро зу мін ні роб лять ре во лю -
цій ний пе ре во рот у всіх сфе рах жит тє ді яль нос ті лю ди ни.

Інфор ма ція — яви ще не зрів нян но більш древ нє, ніж са ма лю -
ди на. Уже при ро да у про це сі своєї ево лю ції пе ре да ва ла за ко до ва -
ну ін фор ма цію в рос ли нах і жи вих ор га ніз мах. З пер ших сво їх

кро ків лю ди шу ка ють і зна хо дять но ві спо со би пе ре да чі, збе ре -
жен ня та об роб ки ін фор ма ції. Однак ні ко ли ра ні ше люд ст во
не на ко пи чу ва ло ін фор ма цію та знан ня на стіль ки стрім ки ми тем -
па ми. То му за ко но мір ним є те, що жод на га лузь людсь кої ді -
яльнос ті не за зна ла та ко го роз вит ку, як ін фор ма цій ні тех но ло гії.
Са ме во ни бу ли по кли ка ні збіль ши ти ефек тив ність ви ко ри стан ня
різ но ма ніт них ви дів ін фор ма ції. Сьо год ні успіх бу де ма ти та фір -
ма, той за клад, який во ло діє най су час ні ши ми комп’ю терни ми
тех но ло гі я ми. Знач но го про гре су мож на до сяг ти й у га лу зі осві ти
з упро вад жен ням від по від них ін фор ма цій них комп’ютер них тех -
но ло гій, які змо жуть зро би ти про цес здо бут тя осві ти більш гнуч -
ким, ін ди ві ду а лі зо ва ним й од но час но да дуть змо гу ви ко рис то ву -
ва ти гло баль ні ре сур си для на вчан ня, спіл кува тись та об мі ню ва -
тись до сві дом з людь ми з ін ших міст, кра їн то що.

Що та ке освіт ні ін фор ма цій ні тех но ло гії
Інфор ма цій ні тех но ло гії внес ли в сис те му осві ти та кий ім -

пульс но во вве день, що спра вед ли во мо жуть роз ці ню ва тись
як основ ний за сіб її ін но ва цій но го роз вит ку. Ни ні все більш по -
туж но вче ні й пе да го ги ка жуть про ін фор ма ти за цію осві ти
як про за ко но мір ний про цес со ці аль но-пе да го гіч них пе ре -
творень.

По нят тя «ін фор ма цій ні тех но ло гії» — це сис те ма су куп нос -
ті ме то дів за сво єн ня знань і спо со бів ді яль нос ті на осно ві вза є -
мо дії ви кла да ча, уч ня та за со бів ін фор ма цій но-ко му ні ка ційних

МАЙСТЕРНЯ

АНГЛОМОВНЕ ПРОФЕСІЙНЕ
СПІЛКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІТ
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техно ло гій, спря мо ва них на до сяг нен ня
ре зуль та ту на вчаль но го про це су. Ана ліз
ви вче ної лі те ра ту ри та уза галь нен ня
прак ти ки до зво ля ють ви зна чи ти ди дак -
тич ні мож ли вос ті ін фор ма цій них тех но -
ло гій в ор га ні за ції на вчаль но го про це су:

• за без пе чен ня гнуч кос ті на вчаль но го
про це су за до по мо гою ва рі а тив нос ті,
змі ни зміс ту й ме то дів на вчан ня,
форм ор га ні за ції на вчаль них за нять,
по єд нан ня різ них ме то дик на вчан ня
для уч нів різ но го рів ня під го тов ки;

• ва рі ю ван ня склад нос ті за вдань, обся -
гу за вдань і тем пу їх ви ко нан ня;

• ак ти ві за ція на вчаль но-пі зна валь ної
ді яль нос ті уч нів за ра ху нок іг ро во го
на вчан ня, мо де лю ван ня якіс но но во го
ти пу ві зу а лі за ції на вчаль но го ма те рі а -
лу, як ре аль них, так і вір ту аль них
об’єк тів, про це сів та явищ;

• по си лен ня мо ти ва ції й пі зна валь но го
ін те ре су уч нів у на вчан ні за ра ху нок
но виз ни ме то дів на вчан ня, мож ли вос -
ті ін ди ві ду а лі за ції на вчан ня, ре алі -
зації тех ніч них мож ли вос тей комп’ю -
те ра, за без пе чен ня по зи тив но го емо -
цій но го тла на вчан ня;

• ор га ні за ція гнуч ко го управ лін ня на -
вчаль ним про це сом на осно ві здій с нен -
ня пе да го гіч ної ко рек ції та без пе рер в -
но го зво рот но го зв’яз ку, якіс ні змі ни
кон т ро лю на вчаль ної ді яль нос ті — це
здій с нен ня кон т ро лю з діа гнос ти кою,
зво рот ним зв’яз ком та оці ню ван ням
ета пів, на дан ня кон т ро лю ха рак те рис -
тик сис те ма тич нос ті й об’єк тив нос ті.

Хо ча су час ні освіт ні тех но ло гії зу мов -
ле ні трьо ма основ ни ми чин ни ка ми тех -
ніч но го ґа тун ку — комп’ютер ною тех ні -

кою, ін фор ма цій ни ми ме ре жа ми і муль -
ти ме дій ни ми за со ба ми, од нак спря мо ва ні
во ни на лю ди ну й по кли ка ні спри я ти її
роз вит ку.

На пря ми за сто су ван ня 
ін фор ма цій них тех но ло гій

Інфор ма цій ні тех но ло гії по зи тив но
впли ва ють на про цес на вчан ня й ви хо -
ван ня на сам пе ред то му, що змі ню ють
схе му пе ре да чі знань і ме то ди на вчан ня.
Го лов ни ми за са да ми впро вад жен ня ін -
фор ма цій них освіт ніх тех но ло гій є на -
сам пе ред ви со ка ін фор ма цій на куль ту ра
осо бис тос ті, яка ба зу єть ся на за галь но -
людсь ких цін нос тях та адек ват ній ін но ва -
цій но-ін фор ма цій но му сус піль ст ву мо де -
лі мо раль но го ви хо ван ня йо го чле нів.

Упро вад жен ня ін фор ма цій них освіт -
ніх тех но ло гій ґрун ту єть ся на осо бис -
тісно зо рі єн то ва но му під хо ді до про це су
на вчан ня, роз вит ку твор чо го по тен ці а лу
осо бис тос ті, віль но му ви ра жен ні нею
влас них по гля дів і пе ре ко нань, емо цій
і по чут тів то що.

У про це сі впро вад жен ня ін фор ма цій -
них освіт ніх тех но ло гій особ ли ва ува га
по вин на при ді ля тись фор му ван ню ін -
фор ма цій ної куль ту ри фа хів ця. Рі вень її
сфор мо ва нос ті ви зна ча єть ся:

• по-пер ше, знан ня ми про ін фор ма цію,
ін фор ма цій ні про це си, їх мо де лі й
тех но ло гії;

• по-дру ге, умін ня ми й на вич ка ми за -
сто су ван ня спо со бів і ме то дів об -
робки та ана лі зу ін фор ма ції у сфе рі
пе да го гіч ної ді яль нос ті;

• по-тре тє, умін ням ви ко рис то ву ва ти
су час ні ін фор ма цій ні тех но ло гії
в освіт ній ді яль нос ті;

• по-чет вер те, сві то гляд ним ба чен ням
на вко лиш ньої дій с нос ті як від кри тої
ін фор ма цій ної сис те ми.

З огля ду на це слід на го ло си ти, що
аспект за про вад жен ня ін фор ма цій них
освіт ніх тех но ло гій пе ред ба чає орі єн та -
цію на ви хо ван ня ба зис них цін нос тей, які
до пов ню ють про фе сій ну та за галь но ос -
віт ню (за галь но куль тур ну) ком пе тен т -
ність осо бис тос ті. Упро вад жен ня су час -
них ін фор ма цій них освіт ніх тех но ло гій
по вин но ви хо ди ти із прі о ри те ту за галь -
но людсь ких цін нос тей.

До свід упро вад жен ня но віт ніх тех но -
ло гій на вчан ня на за нят тях до зво ляє ви -
зна чи ти та кі на пря ми за сто су ван ня ін -
фор ма цій них тех но ло гій (да лі — ІТ).

1. Ви ко ри стан ня ІТ під час на вчаль них
за нять. З ме тою під ви щен ня ефек тив -
ності на вчаль но-пі зна валь ної ді яль нос ті
уч нів ІТ ак тив но впро вад жу ють ся в на -
вчаль но-ви хов ний про цес на за нят тях
різ но го ти пу (ви вчен ня но во го ма те рі а лу,
уза галь нен ня та сис те ма ти за ції знань,
під сум ко вих то що). Так, під час про ве ден -
ня за нять ді євим є ви ко ри стан ня ін тер ак -
тив ної дош ки, муль ти ме дій но го суп ро во -
ду, що до зво ляє не тіль ки уна оч ни ти про -
цес на вчан ня, а й ви клас ти мак си маль ну
кіль кість ін фор ма ції за об ме же ний час.
На прак тич них за нят тях уч ні мо жуть за -
сто со ву ва ти елек т рон ні по сіб ни ки, елек т -
рон ні слов ни ки, а та кож ори гі наль ні,
само стій но ство ре ні ра зом з ви кла да чем
на вчаль ні ма те рі а ли з ви ко ри стан ням
уні вер саль них ін стру мен таль них ком п -
лек сів для роз роб ки та ре да гу ван ня різ -
но го ро ду на вчаль них про грам (на при -
клад, тек с то вий ре дак тор Word, про гра ми
Excel, Power Point).

За до по мо гою комп’ютер них тех но ло -
гій і роз роб ле ної сис те ми різ них за рів -
нем склад нос ті за вдань стає мож ли вим
опе ра тив не про ве ден ня оці ню ван ня на -
вчаль них до сяг нень, що ви ко нує як діа -
гнос тич ну, так і ко ри гу валь ну фун к цію.

2. Ви ко рис то ву ють ся ІТ і під час са мо -
стій ної ро бо ти, що ство рює спри ят ли ві
умо ви для са мо ре а лі за ції осо бис тос ті, дає
мож ли вість кож но му за леж но від рів ня
під го тов ки, ро зу мо вих здіб нос тей ви -
бира ти по слі дов ність, об сяг і темп опа -
нуван ня ма те рі а лу, здій с ню ва ти са мо кон -
т роль. Так, ці ка вою твор чою ро бо тою
стає ро бо та з Інтер нет-ре сур са ми з по -
шуку по тріб ної ін фор ма ції для на пи сан ня
ре фе ра ту, під го тов ки по ві дом лен ня,
укла дан ня ано то ва них спис ків ре сур сів
Інтер не ту на пев ну те му, ство рен ня муль -
ти ме дій но го про ек ту, пре зен та цій, га ле -
рей ілюс т ра цій то що. У при го ді тут ста -
ють по шу ко ві сер ве ри, зок ре ма Google,
Rambler, Яndex то що.

Ви ко ри стан ня в на вчаль но му про це сі
мож ли вос тей ІТ від кри ває пер с пек ти ви
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для ди стан цій но го на вчан ня. Так, зок ре -
ма, од ним зі шля хів оп ти мі за ції ор га ні за -
ції на вчан ня в на шо му ко лед жі ста ло роз -
мі щен ня на пор та лі ко лед жу на вчаль но-
ме то дич них ма те рі а лів для під го тов ки
до за нять і са мо стій но го ви вчен ня дис -
цип лі ни: гра ма тич но го ма те рі а лу, пе ре лі -
ку за пи тань для са мо стій но го опра цю ван -
ня, тес то вих ма те рі а лів для за кріп лен ня й
пе ре вір ки опа но ва но го ма те рі а лу, зраз ків
діа ло гів чи тек с тів з тем, що ви вча ють ся,
ек за ме на цій них запи тань то що.

3. За сто су ван ня ІТ у на вчаль но-ви хов -
но му про це сі пе ред ба чає ре тель ну ро бо -
ту ви кла да ча над під го тов кою до за нять.
Ви кла да чі ак тив но пра цю ють над ство -
рен ням елек т рон них ва рі ан тів лек цій,
під го тов кою й по даль шим за сто су ван ням
під час за нять муль ти ме дій них пре зен та -
цій, що, як свід чить до свід, знач но під ви -
щує ефек тив ність сприй нят тя на вчаль но -
го ма те рі а лу, до зво ляє збіль ши ти об ся ги
ін фор ма ції для за сво єн ня за від ве де ний
час то що. Су час ні ін стру мен таль ні за со би
від кри ва ють мож ли вос ті для ві зу а лі за ції
на вчаль них ма те рі а лів і по бу до ви елек т -
рон них під руч ни ків, по сіб ни ків, прак ти -
ку мів, що ак тив но ви ко рис то ву ва лись
би в на вчаль но му про це сі. То му по стає
пи тан ня про ство рен ня елек т рон них бі б -
ліо тек із кур са ми дис цип лін, які ви кла да -
ють ся в на вчаль но му за кла ді. На жаль,
тре ба зазна чи ти, що, не зва жа ю чи на ви -
со ку ефек тив ність, під го тов ка на вчаль но-
ме то дич но го за без пе чен ня з ви ко ри стан -
ням ІТ — ду же тру до міс т ка ро бо та, бо ви -
ма гає знач них ви трат ча су. Це не рід ко
стає при чи ною від мо ви ви кла да чів від за -
сто су ван ня по діб них тех но ло гій.

4. Ви ко ри стан ня ІТ від кри ває ши ро кі
мож ли вос ті для на уко во-до слід ної ро бо ти
уч нів. Однією із су час них форм ко му ні -
ка ції стає про ве ден ня Інтер нет-кон фе -
рен цій, ор га ні за ція фо ру мів для об го во -
рення проб лем них пи тань. Про ве ден ня
по діб них за хо дів до зво ляє знач но за оща -
ди ти кош ти на про їзд, про жи ван ня та
друк ма те рі а лів, на то мість від кри ває ши -
ро кі мож ли вос ті для об мі ну до сві дом, зба -
га чен ня знань, спіл ку ван ня з ці ка ви ми
людь ми то що.

Інфор ма цій ні тех но ло гії до зво ля ють
іс тот но роз ши ри ти твор чий по тен ці ал,
ви хо дя чи за рам ки тра ди цій ної мо де лі на -
вчан ня. На вчи ти ко рис ту ва тись мож ли -
вос тя ми ін фор ма цій них тех но ло гій —
це склад ний і три ва лий про цес.

Роль су час них ІТ
на за нят тях з іно зем ної мо ви

За вдан ня ви кла да ча по ля гає в то му,
щоб ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну ді яль ність
уч нів у про це сі на вчан ня та фор му вати
в них умінь ан г ло мов но го про фе сій но го
спіл ку ван ня іно зем ною мо вою, ство ри ти
умо ви прак тич но го ово ло дін ня мо вою

для кож но го уч ня, ви бра ти та кі ме то ди
на вчан ня, які б до зво ли ли кож но му
прояви ти свою ак тив ність і твор чість.
Су час ні пе да го гіч ні тех но ло гії, та кі
як на вчан ня у спів ро біт ниц т ві, про ек т на
ме то ди ка, вико ри стан ня но вих ін фор ма -
цій них техно ло гій, Інтер нет-ре сур сів то -
що, до по ма га ють ре алі зу ва ти осо бис тіс -
но зо рі єн то ва ний під хід, за без пе чу ють
ін ди ві ду а лі за цію й ди фе рен ці а цію на -
вчан ня з ура ху ван ням здіб нос тей май же
кож но го, рів ня на вче нос ті, схиль нос тей
то що.

Ви ко ри стан ня су час них ІТ на за нят -
ті — над зви чай но ак ту аль не й вод но час
проб ле ма тич не пи тан ня для ви кла да ча
іно зем ної мо ви. У ме то ди ці ви кла дан ня
іно зем них мов ця проб ле ма роз роб ля єть -
ся з по чат ку 80-х ро ків ХХ сто літ тя. Сьо -
год ні ви ко ри стан ня ін фор ма цій них тех -
но ло гій — од на з умов успіш но го ви вчен -
ня іно зем ної мо ви. То му ви кла дач
іно зем ної мо ви по ви нен, окрім ґрун тов -
ної фа хо вої під го тов ки, во ло дін ня су час -
ною ко му ні ка тив ною ме то ди кою, ви ко -
рис то ву ва ти ін фор ма цій ні тех но ло гії
на всіх ета пах на вчан ня — це ви мо га ча -
су. Су час ні ін фор ма цій ні тех но ло гії по -
вин ні бу ти ефек тив ним ін стру мен том,
який по лег шить за сво єн ня знань, зро бить
на вчан ня ін тер ак тив ним, ко му ні ка тив но
спря мо ва ним, ці ка вим, на оч ним, ін ди ві -
ду аль ним.

На віть ду же «тра ди цій ний» ви кла дач
зі стій ким іму ні те том до втру чан ня но віт -
ніх тех но ло гій не мо же за пе ре чи ти,
що Інтер нет є ду же ба га тим дже ре лом по -
тен цій них на вчаль них ре сур сів. Та по ки
ви кла да чі ще тіль ки го ту ють ся до ви -
кладан ня пред ме та з ви ко ри стан ням

комп’юте рів, уч ні вже дав но вчать ся
за до по мо гою Інтер не ту.

Сьо год ні роз роб ля єть ся ме то ди ка ви -
вчен ня іно зем них мов з ви ко ри стан ням
ре сур сів Інтер не ту. Існу ють при хиль ни ки
ідеї ви вчен ня іно зем ної мо ви ли ше за до -
по мо гою за зна че ної ме ре жі без тра -
диційної ро бо ти з під руч ни ком. Про те
більшість ви кла да чів від да ють пе ре ва гу
ви ко ри стан ню Інтер не ту па ра лель но із
тра ди цій ни ми за со ба ми на вчан ня, ін тег -
ру ю чи йо го в на вчаль ний про цес.

На уро ках мо ви за до по мо гою ін фор -
ма цій них тех но ло гій мож на ви рі шу ва ти
ці лий ряд ди дак тич них за дач: фор му ва ти
на вич ки й умін ня чи тан ня, ви ко рис то ву -
ю чи ма те рі а ли гло баль ної ме ре жі; удос -
ко на лю ва ти вмін ня пись мо вої мо ви уч нів,
фор му ва ти в них умін ня ан г ло мов но го
про фе сій но го спіл ку ван ня; по пов ню ва ти
їх слов ни ко вий за пас; фор му ва ти стій ку
мо ти ва цію на ви вчен ня ан г лійсь кої мо ви.

Роз гля да ю чи пи тан ня ви ко ри стан ня
ін фор ма цій них тех но ло гій у ви вчен ні
іно зем них мов, мож на ви ді ли ти та кі по зи -
тив ні мо менти йо го впро вад жен ня:

• мо ти вує на вчан ня, мож ли во, на віть
біль ше, ніж аудіо- та ві део ма те рі а ли;

• дає мож ли вість ви кла да че ві за сто со -
ву ва ти ін ди ві ду аль ний під хід;

• сприяє роз вит ку са мо стій нос ті уч нів,
спо ну кає ко рис ту ва тись ін фор ма -
цією, що без по се ред ньо сто су єть ся
їхньо го осо бис то го чи про фе сій но го
жит тя;

• під ви щує по ін фор мо ва ність в ін ших
мо вах і куль ту рах;

• за вдя ки на яв нос ті різ но ма ніт них ти -
пів тек с тів під ви щує мов ні ком пе тен т -
нос ті;
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• за без пе чує су час ним ма те рі алом, що
від по ві дає ін те ре сам і по тре бам;

• про по нує ав тен тич ний та ак ту аль ний
ма те рі ал.

Ро бо ту при ви вчен ні іно зем ної мо ви
в на вчаль но му за кла ді з ви ко ри стан ням
ІТ мож на ор га ні зу ва ти як сис те му:

• ро бо ти з елек т рон ни ми ви дан ня ми
в бі б ліо те ці, під го тов ки до ауди тор них
за нять;

• ви ко нан ня ін ди ві ду аль них за вдань
на осно ві ви ко ри стан ня ін фор ма цій -
них тех но ло гій;

• по точ ної атес та ції за до по мо гою елек -
т рон но го тес ту ван ня;

• ви ко ри стан ня Інте ре нет-ре сур сів,
освіт ніх сай тів та ав то ма ти зо ва них
на вчаль них про грам них за со бів.

Ви ко ри стан ня Інте ре нет-ре сур сів
Най прос ті ше ви ко ри стан ня Інтер не -

ту — це ви ко ри стан ня йо го як дже ре ла
до дат ко вих ма те рі а лів для ви кла да ча й уч -
ня. Це ве ли чез на до від ко во-ін фор ма цій -
на сис те ма, яку мож на ви ко рис то ву ва ти
для ви вчен ня мо ви. Ма те рі а ли мож на
роз дру ку ва ти та ви ко рис та ти під час
тради цій но го за нят тя. У цьо му ви пад ку
ви корис то ву єть ся ли ше не знач на час ти -
на мож ли вос тей ме ре жі. Але на віть за та -
кого ви ко ри стан ня ви вчен ня іно зем ної
мо ви змі ню єть ся: ко рис ту вач Інтер не ту
от ри мує ак ту аль ну й ав тен тич ну ін фор -
ма цію.

Ви ко ри стан ня Інтер не ту на уро ці.
Най більш пов но мож ли вос ті Інтер не ту
роз кри ва ють ся під час йо го ви ко рис -
тання без по се ред ньо на уро ці. Іде аль -
ними умо ва ми для цьо го є на яв ність ком -
п’ютер но го кла су з під клю чен ням до ме -
ре жі Інтер нет.

Ви ко ри стан ня Інтер не ту на уро ці іно -
зем ної мо ви не по вин но бу ти са мо ціл лю.
На сам пе ред ви кла да чу не об хід но да ти
від по відь на за пи тан ня: для ко го, для чо го,
ко ли, в яко му об ся зі по ви нен бу ти ви ко -
ри ста ний Інтер нет, оскіль ки ду же важ ко
зо рі єн ту ва тись у ве ли чез но му об ся зі
інфор ма ції. Сай ти, які є ко рис ни ми для
ви кла да ча іно зем ної мо ви і які мож на ви -
ко рис то ву ва ти на уро ці, мож на роз ді ли ти
на ін фор ма цій ні та влас не на вчаль ні.
Інфор ма цій ні сай ти ви ко рис то ву ють для
під би ран ня ці ка вих тек с то вих до ку мен -
тів, твор чих за вдань. Спе ці аль ні на вчаль -
ні сай ти міс тять різ ні ви ди ро біт, во ни
роз роб ле ні з ура ху ван ням рів ня на вче -
нос ті уч нів. Ро бо та са ме з та ки ми сай та ми
є ці ка вою й ко рис ною при ви вчен ні мо ви.
Крім то го, є гру па вузь ко спе ці аль них на -
вчаль них сай тів, при зна че них для на -
вчан ня чо ти рьох ви дів мов лен нє вої ді яль -
нос ті (чи тан ня, пись ма, го во рін ня та ауді -
ю ван ня), ви вчен ня фо не ти ки, гра ма ти ки,
лек си ки то що. У ро бо ті з на вчаль ни ми

сай та ми ви би ра єть ся той рі вень склад -
нос ті, який від по ві дає рів ню під го тов ки
уч нів. На вчаль ні сай ти за зви чай ма ють
кіль ка рів нів склад нос ті; що до ін фор ма -
цій них сай тів, то ви кла дач по ви нен сам
ви зна чи ти ся з до бо ром ма те рі а лу від по -
від ної склад нос ті.

Ви кла дач має про по ну ва ти за вдан ня,
спря мо ву ва ти по шу ко ву ді яль ність, до по -
ма га ти зро зу мі ти ін фор ма цію та спіл -
кува тись в Інтер не ті іно зем ною мо вою.
Ви кла дач по ви нен бу ти по руч, ко ли уч ні
по тре бу ють до по мо ги, од нак не за ва жа ти
їм пра цю ва ти са мо стій но, сте жи ти за ча -
сом, спря мо ву ю чи ро бо ту та ким чи ном,
щоб усі бу ли за ді я ні про тя гом усьо го за -
нят тя. Ви кла дач спів пра цює з уч ня ми, ви -
ко рис то ву ю чи тех ніч ний за сіб, що є над -
зви чай но при ваб ли вим.

Спіл ку ван ня в Інтер не ті. З ме тою ви -
вчен ня іно зем них мов мо же ви ко рис то -
ву ва тись як віль не спіл ку ван ня в Інтер -
неті, так і спе ці аль но ор га ні зо ва не спіл -
куван ня в ре жи мі елек т рон ної пош ти,
елек т рон ної кон фе рен ції та дош ки об’яв.
Це ство рює уні каль ну ав тен тич ну си ту а -
цію діа ло гіч но го мов лен ня.

Най більш ши ро ко ви ко рис то ву ють ся
ор га ні зо ва не спіл ку ван ня за до по мо гою
те ле ко му ні ка цій них ме реж: лис ту ван ня
між окре ми ми уч ня ми й між ці ли ми кла -
са ми та шко ла ми, об мін ін фор ма цією між
на вчаль ни ми за кла да ми різ них міст, кра -
їн. У цьо му ви пад ку ви кла дач ві ді грає
роль ор га ні за то ра ро бо ти, який до по ма -
гає спла ну ва ти лис ту ван ня, на пи са ти
лист чи склас ти ко лек тив ну від по відь.

Здій с нен ня Інтер нет-про ек тів. Існу -
ють два ви ди про ек тів — пла ну ван ня,
про ве ден ня й ре зуль та ти яких від різ ня -
ють ся один від од но го: WWW-про ек ти
та E-mail-про ек ти.

WWW-про ек ти роз ра хо ва ні на те,
що уч ні от ри му ють за вдан ня, для ви ко -
нан ня яко го їм не об хід но знай ти ін фор -
ма цію в Інтер не ті та пред с та ви ти по тім
ре зуль та ти сво го по шу ку. Те ма про ек ту
мо же від по ві да ти те мі під руч ни ка або не
 за лежати від неї. У будь-яко му ви пад ку
во на по вин на бу ти ці ка вою.

Що би здій с ни ти про ект, не до стат ньо
ли ше сфор му лю ва ти те му й за без пе чи ти
уч ням мож ли вість пра цю ва ти в Інтер не ті.
Ви кла дач по ви нен під го ту ва ти здій с нен -
ня про ек ту: сфор му лю ва ти гру пи, ви зна -
чи ти ча со ві рам ки про ек ту, про ду ма ти,
які ма те рі а ли, крім Інтер не ту, уч ні мо -
жуть ви ко рис то ву ва ти, знай ти не об хід ні
ад ре си то що.

Ко му ні ка цію по елек т рон ній пош ті
кра ще за все про во ди ти за до по мо гою
E-mail-про ек тів. Успіш ним про ект мо же
бу ти в то му ви пад ку, як що він вір но спла -
но ва ний, має ці ка ву те му й від по ві дає рів -
ню знань уч нів. За зви чай E-mail-про ек ти
про во дять ся за учас тю двох чи кіль кох

груп уч нів з різ них кра їн, для яких мо ва,
яка ви ко рис то ву єть ся, є іно зем ною, а не
рід ною. При здій с нен ні E-mail-про ек тів
ду же важ ли вим є етап пла ну ван ня. Спо -
чат ку не об хід но знай ти пар т не рів та об -
го во ри ти з ни ми те му, по тім обу мо ви ти
ча со ві рам ки про ек ту. Не об хід но ви рі ши -
ти, який про дукт за пла но ва но от ри ма ти
пі сля за вершен ня про ек ту.

Пе ре ва гою E-mail-про ек тів є те, що
ко му ні ка ція іно зем ною мо вою від бу ва -
єть ся з ре аль ни ми пар т не ра ми. Учням
важ ли во, що тек с ти ство рю ють ся не для
ви кла да ча з ме тою про де мон ст ру ва ти
свої знан ня та от ри ма ти оцін ку, а для
парт не рів-од но літ ків з ме тою пе ре да чі ці -
ка вої ін фор ма ції чи об го во рен ня ак ту аль -
ної проб ле ми. Це сприяє роз ши рен ню
мов ної ком пе тен т нос ті уч нів і під ви щен -
ню мо ти ва ції ви вчен ня іно зем ної мо ви.

Елек т рон ний під руч ник. Важ ли вим
для осві ти є на вчи ти уч ня опа но ву ва ти
нову про фе сій ну тер мі но ло гію, опе ру ва ти
спе ці аль ною тер мі но ло гією, ар гу мен то ва -
но ви слов лю ва ти влас ні дум ки, ана лі зу -
вати фак ти, опо ну ва ти та вмі ти вес ти дис -
ку сію. У зв’яз ку з цим зна чен ня на бу ває
ро бо та з до дат ко ви ми дже ре ла ми (гло са рі -
я ми, ен цик ло пе ді я ми, слов ни ка ми, ба за ми
да них), що за без пе чує мож ли вість спів -
став лен ня ма те рі а лу, йо го уза галь нен ня,
по рів нян ня, ана ліз, кла си фі ка ції.

За сто су ван ня елек т рон них під руч -
ників знач но по лег шує ор га ні за цію са -
мостій ної ро бо ти уч нів. Елек т рон ний під -
руч ник — це но сій на уко во го зміс ту на -
вчаль ної дис цип лі ни, якій від по ві дає ме ті
про фе сій ної під го тов ки май бут ніх фа хів -
ців. Він по ви нен мак си маль но по лег ши ти
ро зу мін ня та ак тив не за пам’ято ву ван ня
іс тот них по нять, твер д жень і при кла дів,
за лу ча ти до про це су на вчан ня но ві, від -
мін ні від зви чай но го під руч ни ка мож ли -
вос ті сприй нят тя моз ку лю ди ни, тоб то
слу хо ву та емо цій ну пам’ять.

Елек т рон ний на вчаль ний ма те рі ал по -
ви нен по діб но пе да го гу спря мо ву ва ти
та кон т ро лю ва ти ро бо ту уч ня, під ка зу -
вати шля хи про су ван ня при ви вчен ні
мате рі а лу. Ре алі зу ва ти це мож на за до -
помо гою пред с тав лен ня ма те рі а лу у ви -
гля ді пор цій у різ но ма ніт ній по слі дов -
ності на осно ві ін струк цій та по яс нень,
до відко вої сис те ми, що суп ро вод жу ють
ма те рі ал і да ють уч ням змо гу не об ме -
жуватись ло гі кою елек т рон ної про гра ми,
а на влас ний роз гляд ви ко рис то ву ва ти
різ но ма ніт ні час ти ни ма те рі а лу в по шу -
ках по тріб но го, тим са мим від бу ва єть ся
по бу до ва ін ди ві ду аль но го мар ш ру ту са -
мо стій но го пі знан ня й са мо кон т ро лю.

По зи тив ною сто ро ною за сто су ван ня
елек т рон но го під руч ни ка та кож є те,
що від бу ва єть ся адап та ція на вчаль но го
ма те рі а лу до рів ня на вче нос ті уч нів, яка
до ся га єть ся за до по мо гою ба га то рів не вої

МАЙСТЕРНЯ



Відкритий урок #01’ 201260

струк ту ри під руч ни ка. Елек т рон ний під -
руч ник не ви тіс няє тра ди цій ні фор ми на -
вчан ня, а є гар мо ній ним до пов нен ням
до тра ди цій них форм на вчан ня й та кож
пе ред ба чає ро бо ту із кни га ми, кон с пек та -
ми, впра ва ми, за вдан ня ми то що.

Комп’ютер ні про гра ми та кур си. Ви -
ко ри стан ня ІТ пе ред ба чає за сто су ван ня
різ но ма ніт них комп’ютер них про грам
і кур сів на вчаль но го при зна чен ня. Та кі
про гра ми спи ра ють ся на ви ко ри стан ня
на оч нос ті, яка за до по мо гою комп’юте ра
є знач но ефек тив ні шою. Ба га то ком -
п’ютер них кур сів ви ко рис то ву ють но ві
мож ли вос ті пре зен та ції на вчаль но го ма -
те рі а лу на дис ку. Спе ци фіч ни ми особ -
ливос тя ми є особ ли ва ін тер ак тив ність,
ви ко ри стан ня ком п лек су за со бів пред с -
тав лен ня ін фор ма ції: тек с ту, гра фі ки,
зву ку, ві део; ін ди ві ду а лі за ція на вчан ня;
адап тив ність; мо де лю ван ня за вдань і кон -
т роль ви ко нан ня.

Комп’ютер ні про гра ми особ ли во під -
хо дять для ор га ні за ції ро бо ти уч нів із за -
кріп лен ня на вчаль но го ма те рі а лу, ви вче -
но го на за нят тях і під го тов ки до ауди -
торних за нять. При роз роб ці за вдань для
са мо стій но го ви ко нан ня з ви ко ри стан -
ням комп’ютер них на вчаль них про грам
ви кла дач ро бить ак цент на ін ди ві ду аль ній
ро бо ті уч нів з доб ре під го тов ле ним струк -
тур ним ма те рі а лом.

Ви ко ри стан ня комп’ютер них про грам
у на вчаль но му про це сі дає змо гу най -
більш пов но ре алі зу ва ти прин цип осо -
бис тіс но зо рі єн то ва но го на вчан ня. Інди -
ві ду а лі за ція про це су на вчан ня здій с -
нюєть ся за вдя ки ве ли ко му по тен ці а лу
комп’ютер них за со бів для адап та ції до по -
треб кож но го уч ня. Стає мож ли во вра хо -
ву ва ти не тіль ки ві ко ві особ ли вос ті та рі -
вень під го тов ле нос ті уч нів, а й ін ди ві ду -
аль ні пси хо ло гіч ні ха рак те рис ти ки
кож но го.

За до по мо гою су час них комп’ютер -
них про грам уч ні від чу ва ють справ ж нє
за ну рен ня в жи ву мо ву, от ри му ють
безліч мож ли вос тей для ви вчен ня та за -
пам’ято ву ван ня но вих слів і мов них зво -
ро тів, а та кож роз вит ку мов лен нє вих
нави чок.

Інфор ма цій ні ме ре жі. Не від’єм ною
скла до вою впро вад жен ня ін фор ма цій -
них освіт ніх тех но ло гій в умо вах ста нов -
лен ня ін фор ма цій но го сус піль ст ва є ін -
фор ма цій ні ме ре жі, ви ко ри стан ня яких
до зво ляє суб’єк ту от ри му ва ти до ступ
до різ них дже рел ін фор ма ції та баз по -
каз ни ків, спіл ку ва ти ся з ко ле га ми, фа хів -
ця ми, які пра цю ють у роз біж них сфе рах,
бра ти участь в елек т рон них кон фе рен ці -
ях, от ри му ва ти ін фор ма цію з різ них ре гі -
о нів, ма ти до ступ до елек т рон них ар хі вів
про грам но го за без пе чен ня для пер со -

наль них комп’юте рів то що. Але це знач -
но збід нює суб’єкт-суб’єк т ні вза є мо дії,
які опо се ред ко вуються комп’ютер ною
тех ні кою.

Прак тич не за сто су ван ня ІТ
на за нят тях з іно зем ної мо ви

Змі на ви мог до рів ня во ло дін ня ан г -
лійсь кою мо вою уч нів на вчаль них за кла -
дів спри чи ни ла пе ре гляд ме ти на вчан ня
іно зем них мов, а це ви кли ка ло змі ни про -
грам, ком п лек с но-ме то дич но го за без пе -
чен ня, форм і ме то дів на вчан ня. Ке ру ю -
чись ви снов ка ми екс пер тів Ра ди Євро пи
з освіт ньої по лі ти ки, слід під крес ли ти не -
об хід ність ком п лек с но го фор му ван ня ан -
г ло мов ної ко му ні ка тив ної ком пе тен т нос -
ті в га лу зі чи тан ня, го во рін ня, ауді ю ван ня
та пись ма для за без пе чен ня спіл ку ван ня
у про фе сій ній сфе рі. Пи то ма ва га кож -
ного з ви дів мов лен нє вої ді яль нос ті дик -
ту єть ся не об хід ніс тю йо го ви ко ри стан ня
в пев ній про фе сій ній сфе рі. Не об хід ність
фор му ван ня вмінь пи сем но го про фе сій -
но го мов лен ня по ряд з ус ним ви кли ка на
ча сом. По тре ба вес ти ді ло ве лис ту ван ня,
офор м ля ти до ку мен та цію з ме тою ді ло во -
го спіл ку ван ня з іно зем ни ми пар т не ра ми
ви ма гає від ви кла да ча по шу ку най більш
ефек тив них форм і ме то дів фор му ван ня
пи сем них про фе сій них на ви чок і вмінь.
Бо змі на за галь ної ме ти і ви мог до рів ня
во ло дін ня мо вою при зве ла і до змі ни
вимог до вмінь пись ма, а са ме: учень по -
ви нен умі ти на пи са ти ді ло вий лист від -
повід но до йо го ло гі ко-ком по зи цій ної
струк ту ри, офор ми ти ді ло ву до ку мен та -
цію, склас ти пись мо ве по ві дом лен ня із
при во ду про чи та но го, на пи са ти ре фе рат,
ре зю ме, ано та цію до стат ті то що.

Комп’ютер на лін г віс ти ка до зво ляє
об’єд на ти іс ну ю чі ме то ди на вчан ня іно -
зем них мов че рез ви ко ри стан ня муль ти -
ме дій них тех но ло гій, що здат ні мо де -
люва ти лін г віс тич ну та ко му ні ка тив ну
реаль  ність, а та кож фор му ва ти ком пе -
тент нос ті ауді ю ван ня, го во рін ня, чи тан ня
та пись ма. То му ви вчен ня ди дак тич но го
по тен ці а лу та роз роб ка ме то ди ки за сто -
су ван ня та ких Інтер нет-ре сур сів, як блог
(blog), Ві кі (wiki), под каст (podcast), веб -
квест (webquest), чат (chat) та елек т рон на
пош та (e-mail), у ви кла дан ні ан г лійсь кої
мо ви з ме тою фор му ван ня ко му ні ка тив -
ної ком пе тен т нос ті уч нів є ак ту аль ною
проб ле мою.

На прик лад, блог — це різ но вид сай та,
що час від ча су на пов ню єть ся но вою ін -
фор ма цією, кот ра пред с тав ле на у хро -
ноло гіч но му по ряд ку. На вчаль ний блог
(an edublog) може ство ри ти як ви кла дач
(a tutor blog), так і учень (a student blog)
або гру па уч нів (a class/group blog).

Ви кла дач ви ко рис то вує блог для
забез пе чен ня уч нів ма те рі а ла ми для
додат ко во го чи тан ня; кон с пек та ми за -
нять; зраз ка ми ви ко нан ня за вдань для
са мо стій ної ро бо ти; зраз ка ми кон т -
роль них тес тів; за пи тан ня ми для са мо -
кон т ро лю; пе ре лі ком по си лань на до -
дат ко ві дже ре ла ін фор ма ції про те му,
що ви вча єть ся; ме то дич ни ми ре ко мен -
да ці я ми то що.

Одно час но уч нів за охо чу ють ство рю -
ва ти пер со наль ні бло ги, на яких во ни
отри му ють за вдан ня, на прик лад, дві чі
на тиж день роз мі щу ва ти ін фор ма цію про
ви ко нан ня прак тич них за вдань.

МАЙСТЕРНЯ



Передплатний індекс 21853 61

К. Чер них,
ре дак тор ІВ «Єдність» Ки ївсь кої місь кої ор га ні за ції

Проф спіл ки пра ців ни ків осві ти і на уки Укра ї ни

П
е ре вір ка ро бо чих, кон т роль них зо ши тів, слов -
ни ків, кон тур них карт, ла бо ра тор них ро біт,
крес лень, ре фе ра тів, а та кож ши ро ко роз пов -
сюд же них дру ко ва них зо ши тів з ін ди ві ду аль ни -
ми за вдан ня ми, са мо стій ни ми ро бо та ми на кіль -

ка ва рі ан тів, плюс по точ ні пе ре ві роч ні ро бо ти, мі ні-зрі зи
знань, ар ку ші з тес то ви ми від по ві дя ми ти пу 1. А; 2. Д.; 3. В…
Це ще тіль ки са мі сінь кий шпиль ай с бер га що ден них тур -
бот учи те ля, який, до ре чі, ви зна ча єть ся в низ ці зо -
бов’язань ко рот ко — пе ре вір ка зо ши тів.

Пам’ятаю свою пер шу вчи тель ку, кот ра су мі ща ла ко -
рис не із при єм ним. Во на зав ж ди бра ла зо ши ти до до му й
під час пе ре вір ки чи та ла на ші «пер ли» вго лос для своєї
сім’ї. Ди тя чій твор чос ті, як-от «во ро ни від ле ті ли на пів -
день», «я хо тів би ста ти ма лень ким зві рят ком, бо йо го всі
люб лять і пес тять» усі ка ме ді-шоу ти хо заз д рять! Для чо ло -
ві ка вчи тель ки та ке чи тан ня з ко мен ту ван ням — це не аби -

я ка роз ва га, для ді тей — на вчан ня на по мил ках ін ших, для
са мо го пе да го га — ра дість: ро бо ти пе ре ві ре ні, оцін ки ви -
став ле ні. Про те час то ро бо чий день учи те ля за вер шу єть ся
опів но чі.

Як ви ко на ти всі важ ли ві спра ви вчас но? За що ха па тись
у пер шу чер гу? Як ефек тив но спла ну ва ти свій час, щоб
у жит ті за ли ша лось міс це на за хоп лен ня, від по чи нок, за -
нят тя спор том, хо бі? А най го лов ні ше — на осо бис те жит тя,
на ува гу до ро ди ни й, на реш ті, на ви хо ван ня влас них ді тей?

Усі успіш ні лю ди ви ко рис то ву ють у та кій си ту а ції те о -
ре тич ні здо бут ки су час ної на уки зі сфе ри пси хо ло гії та ме -
нед ж мен ту. Сек рет їхньої рес пек та бель нос ті в роз вит ку
вмін ня ста ви ти і до ся га ти ці лей, вір но ви зна ча ти прі о ри те -
ти та від різ ня ти важ ли ві за вдан ня від дру го рядних.

Тайм-ме нед ж мент (time management — управ лін ня
часом) — це тех но ло гія ефек тив но го пла ну ван ня ча су,
як ро бо чо го, так і осо бис то го.

Якщо пер ша по ло ви на ро бо чо го дня чіт ко роз пла но ва на
ад мі ніс т ра цією шко ли і її ма те рі а лі за ція ви сить на сті ні
вчи тель сь кої у ви гля ді роз кла ду уро ків, то ор га ні за ція по за -
уроч но го ча су ля гає на пле чі са мо го осві тя ни на.
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Пси хо ло гіч на кон суль та ція
За ве діть що ден ник, в яко му чіт ко

від зна чай те, що тре ба зро би ти в кон к -
рет ну го ди ну дня — ре ко мен дує прак -
тич ний пси хо лог спе ці а лі зо ва ної шко -
ли № 214 з по глиб ле ним ви вчен ням
еко но мі ки, ма те ма ти ки та ін фор ма ти -
ки Обо лонсь ко го рай о ну сто ли ці
Т. Гри ців. Якщо ви зна є те, скіль ки
хви лин або го дин вам зна до бить ся для
ви ко нан ня тієї чи ін шої ро бо ти, за зда -
ле гідь ука жіть це в ньо му.

Прин ци по во важ ли во скла да ти
план дня пись мо во. Та ким чи ном ви

фік су є те важ ли ві для се бе спра ви, ви -
ко нан ня яких ви са мі ж і кон т ро лю є те.
Від пла нів, на мі че них у «го ло ві», лю ди
за зви чай лег ко від мов ля ють ся, як що
ви ни ка ють хоч най мен ші пе ре шко ди
для їх ре алі за ції.

Не див ля чись на жод ний по спіх,
роз по чи най те ро бо чий день із сис те -
ма тич но го об ду му ван ня впро довж
10–15-ти хви лин дня, що нас тав.

Пе ре вір те пе ред по чат ком ро бо ти,
чи всі за вдан ня по пе ред ньо го дня ви -
ко на ні. Це дасть вам мож ли вість пе ре -
ві ри ти, з од но го бо ку, на скіль ки пла -

ни, що бу ли скла де ні, ре аліс тич ні, а з
ін шо го — чи мо же те ви до вес ти до кін -
ця на мі че не. План дає від да чу тіль ки
то ді, ко ли він ви ко ну ється.

Алго ритм що ден но го пла ну ван ня
1. Знай те свої прі о ри те ти. Перш ніж

пла ну ва ти свій час, вам не об хід но
по бу ду ва ти чіт ку кар ти ну то го,
що не об хід но ви ко на ти в пер шу
чер гу, що за ли ши ти на по тім або
від стро чи ти. Ви по вин ні ви зна чи ти
прі о ри те ти, сфор му лю ва ти ці лі.

2. Скла діть роз клад для ви рі шен ня
сво їх за вдань. Чи кон т ро лю є те
ви те, як про во ди те свій час? Вам
не об хід но пе ре ко на ти ся, що ви ви -
тра ча є те свій час від по від но до сво -
їх прі о ри те тів і пе ре ваг. Скла діть
роз клад ва шо го ча су для за вер шен -
ня сво їх дій. Ви знач те дні, в які
ви за пов ню є те до ку мен та цію, в які
про во ди те ви хов ні го ди ни, в які пе -
ре ві ря є те кон т роль ні чи зу стрі ча є -
те ся з бать ка ми уч нів.

3. Орга ні зо вуй те свій ро бо чий стіл.
Без лад на ва шо му ро бо чо му сто лі
мо же при гні чу ва ти вас, він від во лі -
кає вас від ви ко нан ня за вдань, а та -
кож зай має у вас час на по шук не -
об хід них па пе рів. На при кін ці кож -
но го дня зна ходь те хоч би п’ять
хви лин на ор га ні за цію ва шо го ро -
бо чо го сто лу. Адже по ря док на сто -
лі — по ря док у го ло ві.

4. Мар не ви тра чан ня ча су. Ба га то
хто з нас за над то ви мог ли во ста -
вить ся до сво го ча су. На вчіть ся ста -
ви ти до сяж ні стро ки, пе ре гля дай те
свій по точ ний спи сок дій, перш ніж
прий ма ти но ві за вдан ня. Дай те со бі
біль ше ча су на здій с нен ня дій, ніж,
як ви ду ма є те, це зай ме. За не об -
хіднос ті ка жіть «ні». Пам’я тай те,
що лю ди вва жа ли б за кра ще по чу -
ти, що ви не мо же те зро би ти щось,
особ ли во як що ви не впев не ні,
що змо же те зро би ти все вчас но.
Прос то ска жіть «ні», цим ви дас те
лю дям мож ли вість знай ти ін ший
спо сіб рі шен ня сво їх за дач.

5. П’ят ни ця — від мін ний день для
під бит тя під сум ків. Ви знач те 30
хви лин у ва шо му роз кла ді для про
ве ден ня тиж не во го огля ду, під бит -
тя під сум ків ді яль нос ті.
Однак, не див ля чись на за ван та -

женість ро бо тою, не за бу вай те пік лу -
вати ся про се бе. По вір те: то ді ви все
встиг не те, ще й от ри ма є те за до во лен -
ня від ви ко нан ня справ. Пла ну ван ня
ча су мож ли ве. Спо ді ва юсь, на ші ре ко -
мен да ції до по мо жуть вам на пов нити
жит тя яс к ра ви ми мо мен та ми, і ви не
до зво ли те, щоб час ке ру вав вами.

МАЙСТЕРНЯ
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К
лю чо ва проб ле ма по ля гає в то му, що мі ря ти, як і ко ли.
У то му ви пад ку, як що йдеть ся про ін но ва ції, про по ну -
ють ся кри те рії: ак ту аль ність ідеї, сту пінь опра цьо ва -
нос ті про ек ту, ана ліз умов ре алі за ції, онов лен ня зміс -
ту осві ти, об лік за хис ту здо ров’я суб’єк тів, на уко во-

ме то дич на за без пе че ність.
Сьо год ні важ ко знай ти шко лу, де б не впро вад жу ва лась яка-

не будь ін но ва ція (у тех но ло гі ях на вчан ня, в освіт ньо му ме нед ж -
мен ті то що), але ре зуль та ти но во вве день че рез най різ ні ші об ста -
ви ни бу ва ють да ле ко не од но знач ни ми, а час то й зов сім пла чев ни -
ми. При чин ба га то, але од на з них і до сить іс тот на  — сла бий
мо ні то ринг про це су впро вад жен ня, що не дає мож ли вос ті своє -
час но ко рек ту ва ти все те, що від бу ва єть ся. Від сте жу ють, як пра ви -
ло, ли ше якийсь один на прям  — управ лінсь ку ді яль ність або якість
знань уч нів то що, не одер жу ю чи пов ної та ці ліс ної кар ти ни.

Не від по від ність ме ти та діа гнос та «нав здо гін»
Ось кон к рет ний при клад та ко го під хо ду. В од ній з екс пе ри -

мен таль них шкіл се ред за дач ді яль нос ті бу ли ви зна че ні ті, що ви -
ма га ють по стій но го спо сте ре жен ня й опи су: по-пер ше, роз роб ка
ор га ні за цій но-пе да го гіч них і фі нан со вих умов ре алі за ції сис те ми
на прак ти ці, по-дру ге, роз роб ка пев них пе да го гіч них тех но ло гій
ор га ні за ції та зміс тов но го на пов нен ня різ них ви дів на вчаль ної ді -
яль нос ті уч нів, спо со бів ро бо ти в різ но ві ко вих сту ді ях, по-тре тє,
роз роб ка ме то дик ви хов ної ро бо ти в умо вах шко ли-пар ку. Але ви -
бра на сис те ма мо ні то рин гу бу ла по бу до ва на за па ра мет ра ми,
що від но сять ся ли ше до сфе ри ді яль нос ті уч нів,  — по точ ний

рівень за сво єн ня (тес ти із пред ме тів), ре зуль та ти під сум ко вої атес -
та ції ви пус к ни ків (ана ліз до ку мен та ції), ди на мі ка роз вит ку ін те -
лек ту аль них умінь (шкіль ний тест ро зу мо во го роз вит ку), ди на мі ка
се ре до вищ ної адап та ції (кар та спо сте ре жень Т. Скот та), рі вень
актив нос ті уч нів на за нят тях (хро но мет раж за нять), кре а тив ні
здіб нос ті («твор чі здіб нос ті» за К. Пла то но вою) та ін.

У ре зуль та ті пі сля за вершен ня се ми річ но го пе рі о ду ад мі ніс т -
ра ція шко ли зро би ла ви снов ки, що «освіт ня сис те ма в ці ло му за -
без пе чує рі вень осво єн ня освіт ніх про грам (знань та опе ра цій них
умінь) не ниж че, ніж пе ред ба че но про ек та ми дер жав них освіт ніх
стан дар тів, і не гір ше, ніж тра ди цій на клас но-уроч на освіт ня сис -
те ма, що за без пе чує адап та цію уч нів до жит тя в сус піль ст ві та під -
го тов ку до про дов жен ня осві ти». Про те при від крит ті да ної
освітньої уста но ви пе ред ба ча лось до сяг нен ня біль шої ефек тив -
нос ті ро бо ти, ніж у зви чай ній шко лі, інак ше ка жу чи, очі ку ва ло ся,
що ре зуль та ти бу дуть на ба га то ви щи ми, ніж у тра ди цій ній сис те мі
навчан ня. Отже, або ме та ви яви ла ся за ви ще ною в по рів нян ні з на -
яв ни ми умо ва ми, або ін стру мен та рій мо ні то рин гу не до зво лив
підтвер ди ти до сяг нен ня за яв ле ної ме ти.

Яви ще, ха рак тер не, на жаль, не тіль ки для да ної шко ли. Час то
бу ває так, що діа гнос ти ка ви бу до ву єть ся «нав здо гін» (а не па ра -
лель но) ін но ва цій но му про це су. Під би ра єть ся «зруч на ме то ди ка»
спо сте ре жен ня, а це усклад нює от ри ман ня об’єк тив них да них
і прий нят тя дій с но ко ор ди ну ю чих рі шень.

Ось до сить ти по ва кар ти на. Шко ла пе ре хо дить на мо дуль ну
сис те му ор га ні за ції на вчаль но го про це су. У рам ках да но го ета пу
пла ну ють ся та кі про це ду ри спо сте ре жен ня. У пер шо му се мес т рі
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на мі ча єть ся за твер д жен ня кри те рі їв оцін ки ді яль нос ті та ме то дів
сти му лю ван ня ак тив них учас ни ків екс пе ри мен ту. Зда ва лось би,
більш при род но, як що да на про це ду ра пе ре ду ва ла би по чат ку ін но -
ва цій но го про це су. Потім, у дру го му се мес т рі пе ред ба ча єть ся діа -
гнос ти ка уч нів 5–11-х кла сів: ана ліз пер ших ре зуль та тів но во вве -
ден ня, фор му ван ня бан ку да них для скла дан ня гра фі ка кон т роль -
них ро біт. Ви ни кає за пи тан ня: чи не за ра но? Шко ля рі про вчи лись
усьо го два-три мі ся ці, чи мож на от ри ма ні да ні вва жа ти ре зуль та -
том са ме да но го но во вве ден ня? У п’ято му та шос то му се мес т рах
пе ред ба ча єть ся за да ни ми тес ту ван ня, рей тин го вої оцін ки знань
ви яви ти не га тив ні ефек ти для «своє час но го вне сен ня ко рек ти вів
у освіт ній про цес». Хо четь ся уточ ни ти: чо му ви яв ля ють ся тіль ки
не га тив ні ефек ти, а по зи тив ні хі ба не по тре бу ють за кріп лен ня? І з
при во ду «своє час нос ті ко рек тивів» на час літ ніх ка ні кул та кож ви -
ни ка ють сум ні ви. Під сум ки та ко го «до го ноч но го мо ні то рин гу» пе -
ред ба чи ти не важ ко: нав ряд чи во ни бу дуть утіш ли ви ми.

Як по ба чи ти ін но ва цій ну мо дель
Пе ред ба чаю скрив д же ні реп лі ки чи та чів, усе, мов ляв, кри ти -

ку є те, при скі пу є тесь, а що мо же те за про по ну ва ти? Про по ную,
перш за все, «по ба чи ти» свою ін но ва цій ну мо дель, її ко рис ність
для освіт ньої уста но ви, а не прос то схо пи ти мод ний напрям, то му
що за ньо го по хва лить на чаль ст во.

З ура ху ван ням су час них роз ро бок бу ла скла де на про це ду ра
екс пер т но го оці ню ван ня но вих про ек тів, під го тов ле них до пі лот -
но го впро вад жен ня. Ось за про по но ва ні кри те рії:

• ак ту аль ність ідеї (чи сприяє остан ня під ви щен ню якос ті осві -
ти, на рі шен ня яких прак тич них проб лем освіт ньої сис те ми во -
на спря мо ва на);

• сту пінь опра цьо ва нос ті про ек ту (чи про сте жу єть ся чіт кість
фор му лю вань ме ти й за дач, чи до зво ля ють во ни роз ро би ти
про гра му дій з їх ви ко нан ня, чи ви зна че ні по каз ни ки ре зуль та -
тив нос ті, чи є уяв лен ня про мож ли ві об ме жен ня та труд но щі
при ре алі за ції про ек ту);

• ана ліз умов ре алі за ції (ха рак те ри зу ють ся обі зна ність чле нів
ко лек ти ву зі змістом про ек ту й чіт кість уяв лень учас ни ків про -
це су про свої дії);

• онов лен ня зміс ту осві ти (ви зна ча ють ся від по від ність ін но ва -
цій но го на пря му на вчаль ним пла нам і про гра мам, а та кож на -
яв ність та якість про грам на вчаль них пред ме тів з ін но ва цій -
ним зміс том);

• об лік за хис ту здо ров’я суб’єк тів ін но ва цій ної ді яль нос ті
(уточ ню ють ся ва ле о ло гіч ні ха рак те рис ти ки за про по но ва ної
про гра ми (про ек ту) як для уч нів, так і для пе да го гів);

• на уко во-ме то дич не за без пе чен ня (уточ ню єть ся кіль кість іні -
ці а тив них твор чих про по зи цій, що з’яви ли ся при роз роб ці ін -
но ва ції, на яв ність форм за охо чен ня за твор чі іні ці а ти ви, пуб лі -
ка ції учас ни ків про най важ ли ві ші проб ле ми то що).

Для ал го рит мі за ції мо ні то рин го вих про це дур по кож но му кри -
те рію ви ко рис то ву єть ся 12-баль на рей тин го ва сис те ма оцін ки:
0 ба лів — об ґ рун ту ван ня від сут нє, 1–3 ба ли — об ґ рун то ва ні окре -
мі еле мен ти, 4–6 ба лів — об ґ рун то ва ні окре мі на пря ми, 7–9 ба -
лів — об ґ рун то ва ні всі на пря ми ін но ва цій ної ді яль нос ті, 10–12 ба -
лів — об ґ рун ту ван ня пред с тав ле не на ви со ко му якіс но му рів ні.

Отри ма ні да ні від по ві да ють та ким про гно зо ва ним по каз ни -
кам: 10–12 ба лів — ін но ва цій ний про ект має ви со кий рі вень опра -
цьо ва нос ті за всі ма па ра мет ра ми, пер с пек тив ний для упро вад жен -
ня; 7–9 ба лів — ін но ва цій ний про ект доб ре по пра цю вав за біль -
шіс тю па ра мет рів і мо же да ти очі ку ва ний ефект за умо ви ко рек ції;
4–6 ба лів — ін но ва цій ний про ект не го то вий до упро вад жен ня
за кіль ко ма по зи ці я ми, по тріб на їх до роб ка, більш чіт ке об ґ рун ту -
ван ня; 0–3 ба ли — озна ки ін но ва цій нос ті про ек ту від сут ні.

Оцін ка за за про по но ва ною діа гнос тич ною кар тою здій с ню ва -
лась, як пра ви ло, у хо ді пре зен та ції про ек тів на за сі дан нях рай он -
них екс пер т них рад, се мі на рах, пе да го гіч них кон фе рен ці ях.

Оброб ка ре зуль та тів про во ди лась ме то дом гру по вих екс пер т -
них оці нок: от ри ма ні да ні по кож но му по каз ни ку під су мо ву ва лись
і ді ли лись на кіль кість за пов не них екс пер т них лис тів (зви чай но
в ро бо ті бра ли участь не мен ше 3–5-ти екс пер тів). Та ким чи ном,
на ко пи чен ня екс пер т но-діа гнос тич них карт за пев ний пе рі од ча су
(пер ше на вчаль не пів річ чя) до зво ли ло ор га ні зу ва ти про ве ден ня
син х ро ні зо ва но го мо ні то рин гу в кіль ка ета пів і тим са мим доб ре
від пра цю ва ти про це ду ру.

Як ілюс т ра цію пред с тав ля є мо 10 ін но ва цій них про ек тів (без
ука зів ки кон к рет них освіт ніх уста нов).

Оцін ка пред с тав ле них ін но ва цій них про ек тів (у ба лах)

До клад не ви вчен ня да них до зво ли ло не тіль ки зро би ти ви -
снов ки про при чи ни не до стат ньої об ґ рун то ва нос ті но во вве день,
а й да ти кон к рет ні ре ко мен да ції для їх усу нен ня. Не сек рет,
що час то за но во вве ден ня ви да єть ся ква зі ін но ва ція (уяв на но -
виз на, яка не від по ві дає па ра мет рам про гре сив них змін у га лу зі
осві ти, про те на по лег ли во ви да єть ся за та ке). За вдя ки ана лі зу
от ри ма них ре зуль та тів ста ло мож ли во не тіль ки від ді ли ти імі та -
цію від справ ж ніх но ва цій, а да ти кон к рет ні ре ко мен да ції для їх
про дук тив но го роз вит ку. На прик лад, у про ек ті № 2, де екс пер т -
на оцін ка за кри те рі єм «Якість за хис ту здо ров’я суб’єк тів ін но -
ва цій ної ді яль нос ті» скла ла 6 ба лів (при то му, що ін ші оцін ки пе -
ре ви щи ли від міт ку в 7 ба лів), бу ло ви яв ле но, що участь шко ля рів
у про це сі упро вад жен ня но во го при пус кає знач не збіль шен ня
на вчаль но го на ван та жен ня з ви ко ри стан ням тех но ло гій ін тен -
си фі ка ції ін те лек ту аль ної ді яль нос ті, що мо же ство ри ти си ту а -
цію пси хо ло гіч но го дис ком фор ту. При цьо му пе ред ба ча ло ся,
що зу сил ля вчи те ля спря мо ву ють ся на ство рен ня ат мо сфе ри
твор чос ті та мо ти ва цію пі зна валь ної ді яль нос ті ді тей. Як ре ко -
мен да ція до ко рек ції да но го про ек ту бу ло за про по но ва но ви вчи -
ти на яв ну ба зу да них про тех но ло гії, що збе рі га ють здо ров’я,
перш за все ін тер ак тив ні спо со би ор га ні за ції на вчаль но-ви хов -
но го про це су, і ви ко рис то ву ва ти ме то ди ки та спо со би, най адек -
ват ні ші ідеї про ек ту.

Як ба чи мо, ін но ва цій ність перш за все спра цьо вує на рів ні ідеї
та її під трим ки (ак ту аль ність, на уко во-ме то дич не за без пе чен ня).
Ко ли ж спра ва до хо дить до прак ти ки впро вад жен ня, то ця час ти на
(якість зміс ту, за хист здо ров’я, ана ліз умов ре алі за ції) опра цьо ва -
на по міт но слаб ше.

МОНІТОРИНГ

Па ра мет ри оцін ки
№ № про ек тів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Акту аль ність ідеї 9 8 6 7 8 7 9 10 5 8

Сту пінь опра цьо ва нос ті про ек ту 5 7 4 5 3 5 8 7 4 6

Ана ліз умов ре алі за ції про ек ту 6 7 5 5 4 8 7 8 5 4

Онов лен ня зміс ту осві ти 8 8 7 6 7 5 7 7 6 5

Облік за хис ту 
здо ров’я суб’єк тів

5 6 4 3 6 7 8 7 7 6

На уко во-ме то дич на за без пе че ність 7 9 5 6 7 8 9 8 8 6

Кри те рії спо сте ре жен ня Рей тинг

Акту аль ність ідеї 77

Якість на уко во-ме то дич ної 
за без пе че нос ті

73

Онов лен ня зміс ту осві ти 66

Ана ліз умов ре алі за ції про ек ту 59

Якість за хис ту здо ров’я суб’єк тів 59

Якість зміс ту про ек ту 54

Сту пінь опра цьо ва нос ті про ек ту 43
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В. Бє лих,
До нець кий лі цей № 30

* Дру ку єть ся мо вою ори гі на лу.

Под го то ви тель ная ра бо та
Анке ти ро ва ние уча щих ся клас са по сле ду ю щим во про сам:

1. Ка ково ос нов ное пред на зна че ние че ло ве ка на Зем ле?
2. Как вы по ни ма е те сло ва В. Су хо млин ско го: «Че ло век — наи -

выс шая цен ность»?
3. Что та кое лич ность?
4. Нра ви тесь ли вы лю дям (по ва ше му мне нию)?
5. Что че ло век мо жет из ме нить в се бе? В дру гих?
6. В чем счас тье че ло ве ка?

Обра бот ка дан ных ан кет но го опро са, ко то рый по мо жет сде -
лать вы во ды об осо зна нии сво е го «Я», взгля ды де тей на че ло ве -
ка как лич ность, про ду мать це поч ку во про сов и за да ний для об -
суж де ния.

Ход ра бо ты
Всту пи тель ное сло во клас сно го ру ко во ди те ля.
Че ло век, как звез да, рож да ет ся
Средь не яс ной,
Ту ман ной млеч нос ти,
В бес ко неч нос ти на чи на ет ся
И кон ча ет ся в бес ко неч нос ти…
По ко ле ни я ми со зи да ет ся
Век за ве ком
Зем ля не тлен ная.
Че ло век, как звез да, рож да ет ся
Чтоб свет лее ста ла все лен ная.

Это сти хот во ре ние Дмит рия Го луб ко ва да вай те возь мем
эпиг ра фом к на ше му клас сно му ча су. А его смысл — «Быть
чело ве ком на зем ле». Анке ти ро ва ние, про ве ден ное за ра нее,
помог ло со ста вить круг во про сов и за да ний для об суж де ния на
на шем за ня тии. А во про сы бы ли та ки ми…

За чи ты ва ние са мых ин те рес ных вопросов.
Се го дня мы бу дем за креп лять зна ния о че ло ве ке, о се бе, о

че ло ве чес т ве, учить ся ис кать свое мес то в жиз ни, жить по за ко -
нам доб ра, со вес ти, спра вед ли вос ти, ува жая пра ва че ло ве ка,
учить ся то ле ран т но от но сить ся к ин ди ви ду аль ным осо бен нос -
тям и раз ли чи ям меж ду людь ми.

Сло вар ная ра бо та
Толь ко что вы услы ша ли но вое сло во «то ле ран т но». Что

же та кое то ле ран т ность?
То ле ран т ность (лат. tolerantia — стой кий, тер пи мый, что до -

пус ка ет от кло не ния) — это го тов ность при нять дру гих та ки ми,
ка кие они есть, и вза и мо дей ст во вать с ни ми на ос но ве со гла сия.
В рус ском язы ке су щес т ву ют два сло ва со сход ны ми зна че ни -
ем — то ле ран т ность и тер пи мость.

То ле ран т ность яв ля ет ся важ ным ком по нен том жиз нен ной
по зи ции зре лой лич нос ти, име ю щей свои цен нос ти и ин те ре сы и
го то вой, ес ли по тре бу ет ся, их за щи щать, но од но вре мен но с ува -
же ни ем от но ся щей ся к по зи ци ям и цен нос тям дру гих лю дей.

То ле ран т ная лич ность — это че ло век, хо ро шо зна ю щий се бя
и при зна ю щий дру гих.

Сло во клас сно го ру ко во ди те ля. Сей час вы всту па е те в по ру
взрос ле ния и, на вер ное, са ми уже мо же те от ве тить на во прос,
что озна ча ет быть че ло ве ком. Хо тя, на вер ное, сра зу от ве тить
на не го труд но. Се го дня мы по свя тим клас сный час от ве ту

ПОЗАШКІЛЛЯ
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на этот во прос, т. е. по го во рим о фи ло со -
фии жиз ни.

Ре бя та, а ко го на зы ва ют фи ло со фом?
(Муд ре ца, че ло ве ка, ко то рый всег да
оста ет ся са мим со бой, уме ет быть вы ше
об сто я тельств, зна ю ще го и по ни ма ю ще -
го за ко ны ми ра.)

Ну что же, пред ста вим се бя фи ло со -
фа ми и на чнем наш ду хов ный по иск.

Основ ная часть за ня тия
Учи тель. «На ша лич ность — это сад,

а на ша во ля — ее са дов ник», — го во рил
Уильям Шек с пир.

Уче ник 1. Че ло век ста но вит ся че ло ве -
ком, лич нос тью толь ко сре ди лю дей, по -
то му что толь ко бла го да ря дру гим че ло -
век по зна ет се бя, окру жа ю щий мир, свои
воз мож нос ти, спо соб нос ти. Имен но
окру жа ю щие лю ди учат ре бен ка раз го ва -
ри вать, зна ко мят с раз ны ми пред ме та ми,
их пред на зна че ни ем. В об ще нии с чле на -
ми се мьи, од но год ка ми поз же в учеб ных
за ве де ни ях и, на ко нец, са мо сто я тель но,
с по мо щью раз ных ис точ ни ков ин фор ма -
ции че ло век по зна ет мир, при об ре та ет
опыт, на коп лен ный пре ды ду щи ми по ко -
ле ни я ми, раз ны ми ви да ми де ятель нос ти,
при об ре та ет и ак ту а ли зи ру ет воз мож -
нос ти для са мо вы ра же ния и са мо ре а ли -
за ции.

Учи тель. А сей час да вай те по слу ша ем
вы ска зы ва ния из вест ных лю дей.

Уче ник 2. «Всем лю дям свой ст вен но
по зна вать са мо го се бя и мыс лить», — го -
во рил Ге рак лит.

Уче ник 3. «Нет бо лее пло дот вор но го
за ня тия, как по зна ние са мо го се бя», —
Ре не Де карт

Уче ник 4. «Я воз ни каю, спра ши вая

и от ве чая, из во про са и от ве та», — Бер -
тольд Брехт.

Уче ник 5. «Жизнь че ло ве ка опре де ля -
ет ся не ко ли чес т вом про жи тых лет, а ка -
чес т вом дней», — Ми ха ил Приш вин.

Уче ник 6. «Не жить луч ше, а быть луч -
ше», — Гри го рий Ско во ро да.

Уче ник 7. И он же: «Ре ше ние ми ро -
вых проб лем лю дям сле ду ет ис кать в са -
мих се бе».

Уче ник 8. И еще: «Труд — это не обя -
зан ность или долг, или при нуж де ние —
это сво бод ное вле че ние (по треб ность) че -
ло ве ка».

Уче ник 9. «Цель жиз ни — умно же ние
че ло ве ком сво их по зна ний. Чем боль ше
эти по зна ния, тем ра зум нее и ско рее ста -
но вят ся по треб нос ти».

Уче ник 10. «Че ло век сам по се бе глу -
бок сво ей соб ст вен ной жиз нью. Он ино -
гда да же не до га ды ва ет ся о сво ей глу би не
и не поль зу ет ся ее со дер жа ни ем. Скре -
бет, что на зы ва ет ся, по вер ху, не за гля ды -
вая внутрь. Обид но, что час то, не за гля -
нув, так и ухо дят из жиз ни, се бя не по -
знав, не по знав сво их воз мож нос тей.»

Учи тель. Что та кое че ло век? Чем
он от ли ча ет ся от жи вот ных? Древ не гре -
чес кий фи ло соф Пла тон го во рил: «Че ло -
век дву но гое тво ре ние без пе рьев». Че рез
две ты ся чи лет из вест ный фран цуз ский
фи зик и ма те ма тик Б. Пас каль воз ра зил
Пла то ну: «Че ло ве ку без ног все-та ки
оста ет ся че ло ве ком, а пти ца без пе рьев
че ло ве ком не ста нет».

На при мер, су щес т ву ет при знак, ко то -
рый ха рак те рен толь ко для че ло ве ка:
из всех жи вых су ществ толь ко че ло век
име ет мяг кую моч ку уха. Это са мое важ -
ное от ли чие че ло ве ка от жи вот но го?

Уче ник 1. Че ло век — су щес т во об щес -
т вен ное и со ци аль ное. Каж дый ре бе нок
ста но вит ся че ло ве ком толь ко в об щес т ве:
бы ли слу чаи, ког да ма лень кие де ти по па -
да ли к жи вот ным и рос ли вмес ти с ни ми.
Они не уме ли хо дить на двух но гах, не раз -
го ва ри ва ли, не мог ли мыс лить, как лю ди.

Уче ник 2.
Для че ло ве ка мысль — ве нец все го

жи во го.
А чис то та ду ши есть бы тия ос но ва.
По этим при зна кам на хо дим че ло -

века:
Всех тва рей на Зем ле пре вы ше он от

ве ка.
А ес ли он жи вет, не мыс ля и не ве ря,
То че ло век не от ли ча ет ся от зве ря.

Учи тель. О чем это сви де тель ст ву ет?
Вы слу ши ва ют ся от ве ты.
А ка ко ва же роль шко лы в ста нов ле -

нии че ло ве ка? Да вай те об ра тим ся к из -
вест ным пе да го гам и фи ло со фам.

Уче ник 3. «Де ти жи вут сво им пред -
став ле ни ем о доб ре и зле, чес ти и бес чес -
тии, че ло ве чес ком дос то ин ст ве; у них
свои кри те рии кра со ты, у них да же свои
ме ры вре ме ни: в го ды дет ст ва день ка -
жет ся го дом, а год — веч ностю», — Ва си -
лий Су хо млин ский.

Уче ник 4. «Нет де тей — есть лю ди,
но с дру гим мас ш та бом по ня тий, дру ги ми
ис точ ни ка ми опы та, дру ги ми же ла ни я ми,
дру гой иг рой чувств», — Януш Кор чак.

Уче ник 5. И он же: «Ду ша ре бен ка
слож ная, как и на ша, пол ная по доб ных
про ти во ре чий, в тех же тра ги чес ких веч -
ных со мне ни ях: хо чу, но не мо гу, знаю,
что нуж но, и не умею се бя за ста вить».

Уче ник 6. «Шко ла — это мас тер ская,
где фор ми ру ет ся мыш ле ние под рас та ю -
ще го по ко ле ния, нуж но креп ко дер жать
его в ру ках, ес ли не хо чешь вы пус тить
из рук бу ду щее», — Анри Бар бюс.

Уче ник 7. «По сее те по сту пок — пож -
не те при выч ку, по се е те при выч ку — пож -
не те ха рак тер, по се е те ха рак тер — и вы
пож не те судь бу», — Уильям Тек ке рей.

Уче ник 8. «Из ум ле ние че ло ве ком —
вот что дол ж но быть крас ной ни тью все го
школь но го вос пи та ния», — Ва си лий Су -
хо млин ский.

Учи тель. Над пись на Дель фий ском
хра ме гла сит: «По знай са мо го се бя».
Имен но с по зна ния са мо го се бя на чи на -
ет ся опре де ле ние це лей жиз ни. Че ло ве ку
нуж но знать, ка ков он, кто он, зна ет ли он
се бя.

Итак, ка кое оно — ва ше соб ст вен ное
«Я»? Каж дый че ло век ви дит се бя под раз -
ны ми уг ла ми зре ния. По это му раз де ля ют:

• «ре аль ное Я» — ка ким че ло век пред -
став ля ет се бя на са мом де ле в дан ный
мо мент;

• «ди на ми чес кое Я» — ка ким че ло век
хо чет стать;
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• «фан тас ти чес кое Я» — ка ким че ло век
ви дит се бя в меч тах;

• «бу ду щее Я» — ка ким че ло век мо жет
стать;

• «иде а ли зи ро ван ное Я» — ка ким че -
лове ку при ят но бы ло бы се бя ви деть
и це лый ряд;

• «пред став ля е мых Я» — ка ким че ло век
вы став ля ет се бя на ме рен но, как бы
пря чась за мас ки, скры ва ю щие ка -
кие-то чер ты сво е го «ре аль но го Я».
Уче ник 9. «То об сто я тель ст во, что че -

ло век мо жет об ла дать пред став ле ни ем о
сво ем Я, бес ко неч но воз вы ша ет его над
все ми дру ги ми су щес т ва ми, жи ву щи ми
на зем ле», — пи сал Им ма ну ил Кант.

Учи тель. Не мец кий по эт Гё те пи сал:
«Как мож но по знать се бя? Толь ко пу тем
дей ст вия, но ни ког да пу тем со зер ца ния.
По пы тай ся вы пол нить свой долг, и ты
узна ешь, что в те бе есть».

Уче ник 10. Же ла ние по знать се бя,
сфор му ли ро вать свой ха рак тер, раз ви -
вать спо соб нос ти и во лю на бла го лю -
дей — все это не об хо ди мо че ло ве ку для
пол но цен ной жиз ни. Уче ный-фи зи о лог
Иван Пав лов пи сал, что ря дом с низ ки ми
реф лек са ми (реф лекс при ема пи щи, на -
при мер) че ло век име ет еще и свой соб ст -
вен ный — стрем ле ние к пре одо ле нию
пре град. Нуж но осмыс лен но раз ви вать
этот реф лекс в се бе.

Учи тель. При выч ки фор ми ру ют че ло -
ве ка. А что та кое при выч ки?

Уче ник 1. При выч ки — это то, что
вы обыч но де ла е те, как ве де те се бя. При -
выч ки во мно гом де ла ют лю дей те ми, кто
они есть. При выч ка — это дей ст вие,
а дей ст вие по ка зы ва ет не ви ди мое — наш
ха рак тер.

Отсю да сле ду ет вы вод: я — это то, что
я го во рю и де лаю.

Учи тель. По ступ ки — зер ка ло ду ши.
Веж ли вость по ка зы ва ет, на сколь ко
вы ува жа е те лю дей.

Уче ник 2. Для то го что бы быть вос пи -
тан ным че ло ве ком, не до ста точ но прос то
про из но сить веж ли вые сло ва. Не об хо ди -
мо про яв лять свою вос пи тан ность в по -
ступ ках.

Учи тель. Отно си тесь к дру гим так же,
как хо ти те, что бы они от но си лись к вам.

Уче ник 3. Ува жать — это зна чит сво -
им от но ше ни ем, сло ва ми или по ступ -
ками по ка зы вать, что лю ди (и вы в том
чис ле) и пред ме ты во круг вас име ют цен -
ность.

Учи тель. По слу шай те рас сказ В. Су -
хо млин ско го «По то му что я — че ло век».

Ве че ре ло. По до ро ге шли два пут ни -
ка — отец и сын, се ми лет ний ре бе нок.
По сре ди до ро ги ле жал ка мень. Отец
не за ме тил ка мень, спот к нул ся, ушиб но -
гу. Ему ста ло боль но. Крях тя, он обо шел
ка мень и, взяв ре бен ка за ру ку, по шел
даль ше.

На вто рой день отец с сы ном шли
по той же до ро ге об рат но. Отец за был о
кам не. Он опять не за ме тил ка мень, опять
спот к нул ся и ушиб но гу.

На тре тий день отец и сын сно ва шли
по той же до ро ге. До кам ня бы ло еще да -
ле ко. Отец ска зал сы ну:

— Смот ри вни ма тель но, сын. На до
обой ти ка мень.

Вот и то мес то, где отец дваж ды спот -
к нул ся и ушиб но гу. Отец с сы ном за мед -
ли ли шаг, но кам ня уже не бы ло. На обо -
чи не до ро ги си дел се дой ста рик.

— Де душ ка, — спро сил маль чик, —
вы не ви де ли здесь ка мень?

— Я убрал его с до ро ги.
— Вы то же спот к ну лись и ушиб ли но гу?
— Нет, я не спот к нул ся и не ушиб но гу.
— По че му же вы убра ли ка мень?
— По то му что я — че ло век.

Обсуж де ние. Как вы ду ма е те, что
имел в ви ду ста рик, ска зав, что он убрал
ка мень прос то по то му, что он — че ло век?
Явля ет ся ли, с ва шей точ ки зре ния, за бо -
та о дру гих лю дях, а не толь ко о се бе, час -
тью че ло ве чес кой при ро ды? На сколь ко
важ но, что бы эта за бо та про яв ля лась
не толь ко на сло вах, но и в по ступ ках?

Уче ник 4.
Два ми ра есть у че ло ве ка:
Один, ко то рый нас тво рил,
Дру гой, ко то рый мы от ве ка
Тво рим по ме ре на ших сил.
Уче ник 5. Тот, кто хо чет по нять на -

стоя щее, дол жен по ни мать про шлое, пи -
та ю щее на сто я щее. По эт Лев Мар ты нов
писал:

Не по чи тай се бя сто я щим
Толь ко здесь. Вот, в су щем, в на -

стоящем,
А во об ра зи се бя иду щим
Гра ни цей про шло го с гря ду щем.
Учи тель. Че ло век сре ди лю дей — это

не об хо ди мость или обре чен ность?
Уче ник 6. Ро бин зон Кру зо, очу тив -

шись на не оби та е мом ос т ро ве, по чув ст -
во вал всю тя жесть от сут ст вия че ло ве чес -
ко го об ще ния. Ро бин зон про жил там
28 лет. Он бо рол ся с ди кой при ро дой и по -
бе дил. Одна ко не бы ло дня, что бы он не
всмат ри вал ся в мор скую даль. Он меч тал
о ко раб ле, ко то рый вер нет его в ци ви ли -
за цию. По то му что вне об щес т ва че ло век
те ря ет са мое глав ное — ра дость об ще ния
с дру ги ми людь ми.

Уче ник 7. « Есть толь ко од на под лин -
ная цен ность — это связь че ло ве ка с че -
ло ве ком», — Анту ан де Сент Екзю пе ри.

Уче ник 8. «Тот, кто ду ма ет, что мо жет
обой тись без дру гих, силь но оши ба ет ся;
но тот, кто ду ма ет, что дру гие не мо гут
обой тись без не го, оши бает ся еще силь -
нее», — Фран суа де Ла рош фу ко.

Уче ник 9. « Ре бе нок в мо мент рож де -
ния лишь кан ди дат на че ло ве ка, но он

не мо жет им стать в изо ля ции: ему нуж но
на учить ся стать че ло ве ком в об ще нии
с людь ми», — А. Пье ро.

Учи тель. Ве ли кий пе да гог Су хо млин -
ский пи сал, что выс шая цен ность —
чело век. «До ро жи счас тьем бы тия. Это
счас тье по сти жи мо толь ко че ло ве ком,
дос туп но толь ко лю дям. Пе ред каж дым
че ло ве ком — без гра нич ный оке ан это го
счас тья, как без гра ни чен воз душ ный
оке ан, но так же, как ни кто не ду ма ет о
воз ду хе, ког да его вво лю, так ма ло кто за -
ду мы ва ет ся о счас тье бы тия. Для то го
что бы по-на сто я ще му до ро жить счас -
тьем бы тия, тре бу ет ся вы со кая, тон кая,
все сто рон няя вос пи тан ность ду ши — ин -
теллек та, сер д ца, во ли… Выс шее счас тье
и ра дость че ло ве чес кая — об ще ние
с дру ги ми людь ми».

Про дол жим на ши раз мыш ле ния. В те -
че ние мно гих лет во всем ми ре вы ра ба ты -
ва лись раз лич ные кон цеп ции спра вед ли -
вос ти. По слу ша ем древ ний миф.

Уче ник 10. Соз да вая род че ло ве чес -
кий, бо ги по за бо ти лись о нем со щед рос -
тью по ис ти не бо жес т вен ной: да ли ра зум,
речь, огонь и дом, спо соб ности к мас тер -
ст ву и ис кус ству. Каж дый был на де лен
ка ким-ли бо та лан том. По яви лись стро и -
те ли, куз не цы, му зы кан ты, ле ка ри и т. д.
Че ло век стал до бы вать пи щу, де лать кра -
си вые ве щи, стро ить жи ли ща. На учить
лю дей жить об щес т вом бо ги не су ме ли.
И ког да лю ди со би ра лись вмес ти для ка -
ко го-ни будь боль шо го де ла — стро и ли го -
род, ка нал, до ро гу — вспы хи ва ли меж ду
ни ми ожес то чен ные рас при, а де ло не -
ред ко кон ча лось все об щим про ва лом.
Слиш ком эго ис тич ны ми, слиш ком не тер -
пе ли вы ми и жес то ки ми бы ли лю ди, все
ре ша ли толь ко гру бой си лой…

И над ро дом люд ским на вис ла угро за
са мо ис треб ле ния. Тог да отец бо гов Зевс,
чув ст вуя свою осо бую от вет ст вен ность,
по ве лел ввес ти в жизнь лю дей Со весть
и Спра вед ли вость.

Вос хи ще ны бы ли бо ги муд рос тью от -
ца. Толь ко один во прос они за да ли ему:
как рас пре де лить Со весть и Спра вед ли -
вость сре ди лю дей? Ведь та лан ты бо ги да -
ют из би ра тель но. А как по сту пить с Со -
вес тью и Спра вед ли вос тью?

Зевс от ве тил, что к Со вес ти и Спра -
вед ли вос ти дол ж ны быть при част ны все
лю ди.

Учи тель. Вы, на вер но, час то слы ша ли
та кое вы ра же ние «об ще че ло ве чес кие
цен нос ти». Так вот, со весть и спра вед -
ливость от но сят ся имен но к та ким цен -
нос тям. Они и лег ли в ос но ву на шей ци -
ви ли за ции.

Про дол жим пу те шес т вие и вспом -
ним, как ме ня лись пред став ле ния лю дей
о спра вед ли вос ти.

Уче ник 1. Сна ча ла че ло ве чес т во жи ло
по «за ко ну джун г лей». Суть это го прин -
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ци па очень прос та. Ты украл мо е го цып -
лен ка — я укра ду твою ко ро ву. Ты убил
мо е го ра ба — я убью тво е го сы на. Ты под -
бил мне глаз — я ра зо бью те бе нос.
Мы ду ма ем про се бя: «Как мне ото мстить
ему?». Вот это и есть «за кон джун г лей».
Та кая месть быс т ро вы хо дит из-под кон т -
ро ля, и на чи на ет ся цеп ная ре ак ция от вет -
ных дей ст вий. Сло вес ные оскор б ле ния
на гне та ются, по ка не пе ре хо дят в на си -
лие. Та ко во про ис хож де ние кро ва вой
враж ды меж ду се мья ми и на ро да ми,
кото рая мо жет длить ся де ся ти ле ти я ми,
пе ре хо дя от по ко ле ния к по ко ле нию, и
ка жет ся, нет та кой си лы, ко то рая мог ла
бы ее оста но вить. Чув ст во мес ти и же -
лание про учить дру го го ве дут к воз ник -
нове нию, раз ви тию и на гне та нию зло бы
и оби ды, ко то рые, од на ко, ни ког да не
раз ре ша ют су щес т ву ю щих проб лем.

Хо тя мы на зы ва ем это «за ко ном
джун г лей», на са мом де ле да же и в на шем
ве ке есть лю ди, ко то рые сле ду ют имен но
та кой эти ке. Они не мо гут оста но вить ся,
пре сле дуя сво их про тив ни ков.

Учи тель. Хо те ли бы вы жить в об -
щест ве, где жизнь опре де ля ет ся имен но
этим за ко ном? Сле ду ю щий за кон «Око
за око».

Уче ник 2. Один из са мых пе ре до вых
за ко нов древ не го ми ра был соз дан Хам -
му ра пи, ца рем Ва ви ло на, в 1800 г. до на -
шей эры. Он был ос но ван на прин ци пе
«око за око, зуб за зуб». Хо тя та кое по ни -
ма ние спра вед ли вос ти мо жет по ка зать ся
при ми тив ным, но по срав не нию с «За ко -
ном джун г лей» это был боль шой шаг впе -
ред по лес т ни це Спра вед ли вос ти: вмес то
то го что бы вы би вать че ло ве ку все зу бы,
вы би ва ли толь ко один!

Учи тель. Вот та кой ви де ли спра вед ли -
вость XVIII в. до н. э. Шло вре мя, взгля ды
ме ня лись, и по явил ся но вый прин цип
прав ды, так на зы ва е мые «Зо ло тое пра -
вило».

Уче ник 3. В V в. до на шей эры ки тай -
ский фи ло соф Кон фу ций на во прос
«Мож но ли од ним сло вом вы ра зить прин -
цип по ве де ния в жиз ни?» от ве тил: «Это
сло во — обо юд ность, то есть не де лай
дру гим то го, че го не же ла ешь се бе». Так
что ес ли ты не лю бишь, что бы те бя би ли,
не бей сам; не лю бишь, что бы те бя уни -
жа ли, не уни жай дру гих.

Иисус Хрис тос счел та кой взгляд
на мир не до ста точ но де ятель ным. Вмес -
то это го он пред ло жил: «По сту пай с дру -
ги ми так, как же ла ешь, что бы по сту па ли
с то бой». Обра ти те вни ма ние: Кон фу -
ций ска зал «не де лай», а Хрис тос — «по -
сту пай». В этом слу чае мы ак тив но по -
мо га ем тем, ко му нуж на под дер ж ка.
Мы слу ша ем дру гих, по то му что хо тим,
что бы услы ша ли и нас. Мы ува жа ем
дру гих, по то му что хо тим, что бы ува жа -
ли нас. Мы лю бим ближ не го, как са мо го

се бя. Но Иисус Хрис тос учит, что мы
дол ж ны лю бить не толь ко ближ них,
но и вра гов сво их. Очень не мно гие
суме ли во пло тить этот прин цип в
жизнь. Одна ко те не мно гие, ко то рым
это удалось, оста лись в ис то рии. Вы все
пом ни те ис то рию о сы но вьях кня зя
Влади ми ра Бо ри се и Гле бе. Их уби ли,
по то му что они от ка за лись сра жать ся
со сво им бра то у бий цей Свя то пол ком.
Бо ри са и Гле ба объяви ли свя ты ми,
а Свя то полк во шел в ис то рию как Свя -
то полк «Ока ян ный».

Учи тель. Вот так че ло ве чес т во шло к
выс ше му по ни ма нию Спра вед ли вос ти.
Вы зна е те, что срав ни тель но недав но
было объяв ле но об от ме не смер т ной
казни в Укра и не. А вы с этим со глас ны?
Ка ко во ва ше мне ние по по во ду от ме ны
смер т ной каз ни?

Уча щи е ся да ют раз ные от ве ты. Учи -
тель дол жен под вес ти их к той мыс ли,
что жизнь да ет ся не го су дар ст вом,
а при ро дой или Бо гом, и не го су дар ст ву
эту жизнь от ни мать. Уби вая пре ступ ни -
ка, го су дар ст во са мо опус ка ет ся до уров -
ня пре ступ ни ка.

Вы вод. Итак, вы по ня ли, что че ло ве -
чес т во идет впе ред до ро гой Че ло веч нос -
ти и Доб ра. Но по че му зла не ста но вит ся
мень ше? Где же этот не ис ся ка е мый ис -
точ ник зла?

(Же ла е мый от вет: в са мом че ло ве ке.
Но здесь же и ис точ ник доб ра.)

Им ма ну ил Кант (не мец кий фи ло соф)
пи сал: «Две ве щи на пол ня ют ду шу всег да
но вым и все бо лее силь ным удив ле ни ем
и бла го го ве ни ем, чем ча ще и про дол жи -
тель нее мы раз мыш ля ем о них, — это

звез д ное не бо на до мной и мо раль ный за -
кон во мне».

Так что же нуж но де лать, что бы не де -
лать зла? Не об хо ди мы ду шев ные уси лия.
«Ду ша обя за на тру дить ся и день, и ночь».
А это зна чит:

• по знать са мо го се бя;
• овла деть ис кус ством управ ле ния

собой;
• слу шать го лос со вес ти;
• на учить ся де лать пра виль ный мо раль -

ный вы бор.
Ве ру ю щие лю ди утвер ж да ют, что

у нас на од ном пле че си дит черт, на дру -
гом — ан гел. Они на шеп ты ва ют нам, как
по сту пить. И от то го, что мы вы бе рем, за -
ви сит на ша судь ба.

По слу шай те два по учи тель ных при -
ме ра.

Уче ник 4. Один из ве ли чай ших фи ло -
со фов и мо ра лис тов ан тич нос ти Со крат,
жив ший до на шей эры, пред по чел смерть
в тюрь ме из гна нию. Его по сту пок не был
ре зуль та там уста лос ти ста ро го че ло ве ка,
раз оча ро вав ше го ся в жиз ни. Во все нет.
Этот муд рый че ло век по сту пил так, по -
сле до ва тель но вы ра жая се бя как фи -
лософ и как лич ность. Со крат го во рил:
«Я знаю толь ко то, что ни че го не знаю»,
«По знай са мо го се бя». Для не го пер ви чен
дух, он — иде а лист. Если ма те ри а лис ты
при зы ва ют при слу шать ся к при ро де,
то Со крат ссы ла ет ся на осо бый внут рен -
ний го лос. Суть его уче ния: эти чес кий
иде а лизм, мо раль и зна ния со впа да ют
в доб ро де тель. Суть его ди а лек ти ки — ис -
кать ис ти ну в спо ре, в рас суж де нии, в по -
ле ми ке. Он счи тал, что стол к но ве ние про -
ти во по лож ных ис тин — луч ший путь по -
зна ния ис ти ны. Основ ные со став ные
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«со кра тов ско го ме то да» — иро ния и май -
ев ти ка. Май ев ти ка — это по ви валь ное
ис кус ство (его мать при ни ма ла ро ды).
Тем са мым Со крат хо тел ска зать, что сво -
и ми во про са ми он по мо га ет слу ша те лям
как бы за но во ро дить ся. Мо раль (нрав ст -
вен ность) и зна ния по Со кра ту — еди ны.
Тре мя ос нов ны ми доб ро де те ля ми Со крат
счи тал: 1) уме рен ность (зна ние, как об уз -
ды вать страс ти); 2) храб рость (зна ние,
как пре одо леть опас нос ти); 3) спра вед ли -
вость (зна ние, как со блю дать за ко ны бо -
жес т вен ные и че ло ве чес кие). Кста ти, де -
мо кра тию он счи тал без нрав ст вен ной
фор мой влас ти. Для Со кра та соб ст вен ная
жизнь бы ла фи ло соф ской проб ле мой,
А важ ней шим из проб лем фи ло со фии
был во прос о жиз ни и смер ти. Он на -
учился де лать то, что по рою труд нее
всего да ет ся лю дям, — при ни мать жизнь
та кой, как она есть, и по сту пать со от вет -
ст вен но сво им убеж де ни ям. На су деб ном
про цес се Со кра та об ви ни ли три че ло ве -
ка: за ви до вав ший фи ло со фу по эт Ме лет
и два дру гих афи ня ни на — Ли кон и Анит.
Этих лю дей на стиг ло то, что «бе жит быс -
т рее смер ти — че ло ве чес кое пре зре ние».
Со крат, чья мо раль не по сти жи ма для
боль шин ст ва, ког да ему пред ло жи ли вы -
брать из гна ние или смерть, вы брал ча шу
с ядом. Дру зья пред ла га ли бе жать ему,
но бег ст во Со крат рас це нил как мо раль -
ное по ра же ние.

Учи тель. Что же при нес ла че ло ве чес -
т ву и са мо му Со кра ту та кая смерть?

А вот дру гой при мер стой кос ти ду ха
и вер нос ти сво е му че ло ве чес ко му дол гу.

Уче ник 5. Есть в Поль ше не боль шое
се ле ние Треб лин ка. Во вре мя Вто рой ми -
ро вой вой ны близ не го на хо дил ся один
из са мых страш ных ла ге рей смер ти.
Здесь фа шис ты унич то жи ли сот ни ты сяч
лю дей, в ос нов ном ев рей ской на ци о наль -
нос ти. На од ном из ка мен ных над гро бий
здесь вы се че но «Януш Кор чак и де ти».

Януш Кор чак — ве ли кий поль с кий
пе да гог. Лю бовь к де тям, за бо та о них бы -
ли смыс лом его жиз ни, и де ти от ве ча ли
ему тем же. Он пи сал кни ги для де тей
и для взрос лых, а пе ред вой ной стал ди -
рек то ром До ма си рот и един ст вен ным
род ным че ло ве ком для оди но ких де тей.
Ког да нем цы за хва ти ли Поль шу, дет ский
дом при ка за но бы ло унич то жить и его ма -
лень ких оби та те лей то же, по то му что все
они бы ли ев ре я ми. На ди рек то ра при каз
не рас прос т ра нял ся, он мог уехать,
скрыть ся. Но он по сту пил ина че. Ког да
эсэ сов цы от пра ви ли де тей в ла герь смер -
ти, с ни ми по шел и Януш Кор чак. А по -
том, вмес те с деть ми, он сде лал свой
послед ний по сту пок — во шел в га зо вую
ка ме ру, не бро сив сво их пи том цев.

Ка за лось бы, Януш Кор чак мог бы по-
дру го му со про тив лять ся злу. Он мог уй ти
в пар ти за ны, бить фа шис тов в ря дах на -

род ной ар мии, Он не спас бы обре чен ных
де тей, но при бли зил бы день по бе ды
и тем са мым сбе рег бы жизнь дру гих
детей. Одна ко Кор чак из би ра ет свой
путь: он идет на са мо по жер т во ва ние, что -
бы в тра ги чес кий час быть мо раль ной
опо рой для не счаст ных де тей, при ме ром
нрав ст вен ной стой кос ти. Сер д це, на вер -
ное, го во ри ло ему, что не по том, а имен но
сей час, сию ми ну ту, пе ред тем как шаг -
нуть в про пасть, де тям нуж на его под -
держ ка.

Учи тель. Как вы ду ма е те, пред ви дел
ли Януш Кор чак, что его имя ста нет при -
ме ром для дру гих? Ко неч но, нет. По че му
мно гие со вер ша ют по дви ги, идут на са мо -
по жер т во ва ние не ра ди сла вы? Что дви -
жет эти ми людь ми? (Вер ность сво им
убеж де ни ям, не спо соб ность кри вить ду -
шой, ве ра в Выс шую спра вед ли вость.)

То, что вы услы ша ли, — это при ме ры
ве ли чай шей нрав ст вен нос ти, ког да лю ди
де ла ли свой вы бор меж ду жиз нью
и смер тью. Но и мы в на шей по все днев -
ной жиз ни по сто ян но де ла ем вы бор меж -
ду доб ром и злом, дос то ин ст вом и ни зос -
тью: оби деть или за щи тить, про явить рав -
но ду шие или по про сить про ще ния,
ку рить — не ку рить и т. д. Ре ше ние, ко то -
рое мы при ни ма ем, то же вли яет на судь -
бу, на на шу жизнь. А фор ми ро вать в се бе
го тов ность к по ступ ку на до имен но сей -
час, на по ро ге взрос ле ния и фор ми ро ва -
ния во ли, ду ха и лич нос ти.

Учи тель. Да вай те про ве дем тес ти ро -
ва ние.

«Ва ша лич ность»
1. Лег ко ли вы схо ди тесь с людь ми?

Да — 1; не очень — 3; нет — 5.
2. Вы ку ри те?

Да — 1; ино гда — 3; нет — 5.
3. Если вы со вер ши ли не хо ро ший по -

сту пок или об ма ны ва ли, то...
Ни ког да ни ко му не со зна ё тесь — 1;

ино гда со зна ё тесь — 3; всег да в этом со -
зна ё тесь — 5.

4. Если бы дру зья пред ло жи ли вам по -
про бо вать нар ко ти ки, вы бы со гла си -
лись?
Да — 1; не знаю — 3; нет — 5.

5. Вы счи та е те, что трез вый че ло век сре -
ди пья ных — «бе лая во ро на»?
Да — 1; не уве рен (а) — 3; нет — 5.

6. Если бы к вам за по мо щью об ра ти -
лись лю ди, ко то рые по стра да ли вслед -
ст вие ка тас т ро фы, от да ли ли бы вы им
по след ние день ги?
Да — 5; не все — 3; нет — 1.

7. Если бы вы уви де ли, что ва ши дру зья
уни жа ют ко го-ни будь, вы бы за сту -
пились?
Да — 5; не уве рен (а) — 3; нет — 1.

8. Если бы сле по му нуж на бы ла ва ша по -
мощь, что бы пе рей ти до ро гу, вы бы
по мог ли?

Да — 5; ес ли бы не спе шил (а) — 3;
нет — 1.

9. Ког да ро ди те ли хо тят вас че му-то на -
учить, вы... (учи тесь — 5; де ла е те вид,
что учи тесь — 3; нет — 1.)
10. Ког да ро ди те ли про сят по мо щи

по хо зяй ст ву, вы со гла ша е тесь?
Да — 5; ино гда — 3; ес ли за став ля -

ют — 1.

Оце ни ва ние ре зуль та тов
10–22 бал лов. Ва ша лич ность рис ку ет

не про явить ся ни ког да. Вы жи ве те се ро
и буд нич но, не за гля ды вая в бу ду щее,
вы за ви си мый че ло век, и преж де все го от
се бя, а еще от сво их дру зей. Вам тя же ло
от ста и вать свои пра ва и мыс ли. Вам ка -
жет ся, что вы хо ро ший друг и мо же те по -
сто ять за ко го-то.

Ре ко мен да ции. Пре кра ти те ду мать,
что хо ро шие и пло хие по ступ ки осу щес т -
в ля ют глуп цы. Не ищи те де ше вой по пу -
ляр нос ти, стре ми тесь к све ту.

23–38 бал лов. Ва ша лич ность на чи на -
ет про сы пать ся. Вы спо соб ны про ти во -
сто ять не га тив но му вли я нию и за гля ды -
ва е те в бу ду щее, по ни мая, что школь ные
го ды — это пре ам бу ла, что жизнь впе ре -
ди, и ее ка чес т во за ви сит от то го, что и
как вы де ла е те сей час. Вы ду ма е те о дру -
гих, од на ко, ду мая, ни че го не де ла е те.
Вы по ка еще не по ни ма е те, что ког да че -
ло век от да ет, он по лу ча ет мно го по зи тив -
ных ка честв, ко то рые при не сут поль зу
в бу ду щем.

Ре ко мен да ции. Пой ми те, что лич -
ность про яв ля ет ся в по ступ ках.

Спе ши те де лать доб ро, и вам то же бу -
дут от ве чать доб ром.

39–50 бал лов. Ва ша лич ность уже
неко то рым об ра зом про яви лась. Вы
осознае те, что по лез но и че го сто ит
утраченное для са мо со вер шен ст во ва ния
время. Вы не бо и тесь ра бо ты бла го да ря
спо соб нос ти со сре до та чи вать во ле вые
уси лия для ра бо ты над со бой. Вы ори ен -
ти ру е тесь не на тех, кто силь нее, а на тех,
кто ин те рес нее и по лез нее. Воз мож но,
с ва ми не лег ко об щать ся, но вы от это го
по лу ча е те ог ром ное удов лет во ре ние.

Учи тель. Каж дый че ло век — лич -
ность, не по вто ри мый ин ди ви ду ум. Каж -
дый име ет бо га тый ду хов ный мир, мно -
жес т во спо соб нос тей, ори ги наль ность
мыс лей и чувств, увле че ний, та лан тов. И,
для то го что бы най ти путь к окру жа ю -
щим, не об хо ди мо учить ся при бли жать ся
к ним, раз ви вать в се бе же ла ние ви деть
в лю дях доб рые на ча ла.

З по вним тек с том ро бо ти 
мож на ознай о ми тись 

на сай ті www.osvita.ua

ПОЗАШКІЛЛЯ
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В. Густ,
Пре об ра женсь кий НВК

Орі хівсь ко го рай о ну За по різь кої обл.

К
а жуть, що чис ло сім — ма гіч -
не. Ма буть, це і справ ді так.
Бо у сві ті ба га то чо го по зна че -
но чис лом сім: сім днів у тиж -
ні, сім раз від мі ряй, а раз від -

ріж — ка же на род на муд рість; є сім смер т -
них грі хів, які по си ла ють ся лю ди ні, щоб
во на їх пе ре бо ро ла; а ще є сім чу дес сві ту;
а ще від щас тя лю ди на бу ває на сьо мо му
не бі; і кни га за сі мо ма пе ча тя ми є, і, ма -
буть, ще ба га то чо гось ін шо го по зна ча єть -
ся чис лом сім. Са ме то му во но і є ма гіч ним.
А чо му б і ні? Адже най кра ще за пам’ято ву -
єть ся те, що по вто рю єть ся сім ра зів!

А ме ні най біль ше по до ба єть ся ве сел ка,
в якій ви гра ють ди во виж них сім ко льо рів.
Ці ко льо ри утво рю ють ве сел ко вий міст
на все не бо, і по ньо му хо четь ся про біг -
тись, бо він не од мін но за ве де в ча рів ну
каз ку.

А ще ме ні зда єть ся, є сім ко льо рів щас -
тя. Ви мо же те за пе ре чи ти ме ні, що, мов -
ляв, щас тя не має ко льо ру. Ні, у щас тя є сім
ко льо рів, як у ве сел ки, са ме так! Щас тя —
ко льо ро ве, во но ве се ле, ди во виж не, ра діс -
не, пре крас не, за хоп лю ю че, під не се не! Во -
но ро бить лю ди ну світ лою, на ді ляє її си -
лою, упев не ніс тю в со бі. Ось та ке во но —
щас тя!

А що ж тре ба для щас тя?

А для щас тя тре ба зов сім не ба га то:
Сон це, зо рі, не бо і ве се ла ха та.
А у ха ті рід ні, дру зі, ма ма й та то.
Щоб лю бов і ра дість там жи ла кри ла та.
Щоб бу ли сто сун ки в сім’ях доб рі, щи рі.
І зрос та ли діт ки в зла го ді і ми рі.
І щоб був до ста ток, все бу ло, як тре ба.
Ой, для щас тя, ма буть, тро хи біль ше

тре ба?
Ще кра са без меж на, рі ки і до ли ни,
І лю бов, як мо ре, тре ба для лю ди ни.
І знан ня, і твор чість, ра дість без упин на.
Ко жен раз щось ін ше.
Ти ж на те й Лю ди на?!

На мою дум ку, пер ший ко лір щас тя —
це жит тя, яке по да ру ва ла нам ма ма, це ба -
жан ня від чу ва ти ма ми ну лас ку, теп ло що -
дни ни і що хви ли ни.

Най ви ща в сві ті цін ність — жи ти,
Йти вдаль по вра ніш ній ро сі,
Смі я тись, пла ка ти, лю би ти,
І ди ву ва ти ся кра сі.
Яке це щас тя — в сві ті жи ти?
І від чу ва ти смак жит тя,
Смі я тись, мрі я ти, ра ді ти
Й ле ті ти в світ ле май бут тя.
Яке це щас тя в сві ті жи ти!

За по віт ма те рі Те ре зи «Жит тя — най -
ви ща цін ність».

Жит тя — це шанс. Ско рис тай ся ним.
Жит тя — це кра са. Ми луй ся нею.
Жит тя — це мрія. Здій с ни її.

Жит тя — це ви клик. Прий ми йо го.
Жит тя — це обов’язок. Ви ко най йо го.
Жит тя — це гра. Стань грав цем.
Жит тя — це цін ність. Ці нуй йо го.
Жит тя — це скарб. Бе ре жи йо го.
Жит тя — це лю бов. На со лод жуй ся нею.
Жит тя — це піс ня. До спі вай її.
Жит тя — це уда ча. Шу кай цю мить.

Жит тя та ке чу до ве — не за гу би йо го.
Це твоє жит тя! Бе ре жи йо го!

Ко ли ми на ро ди лись, то пер шим по ба -
чи ли об лич чя ма ми, від чу ли ніж ність по -
гля ду й теп ло її рук. Для нас у пер ші хви ли -
ни, у ті пер ші дні — це все жит тя, весь Все -
світ, ін шо го не іс нує!

Ма ма — це той ду жий птах, що роз -
крив нам кри ла, дав до ро гу в жит тя. Це лю -
ди на, пе ред якою ми у віч но му бор гу.

Ма ма — це од віч не уособ лен ня кра си
та ніж нос ті, гра ції та гар мо нії, лю бо ві й ма -
те рин ст ва.

Свя та і гріш на, ніж на і жа гу ча,
Цнот ли ва й при страс на,
І силь на, і слаб ка,
Ти — ма ма, не по втор на і ча рів на,
Ти — ма ма, віч но муд ра й мо ло да.
М’яка і влад на. Від да на і віль на,
Близь ка й да ле ка, світ ла й по тай на.
Ти — ма ма-Ангел, жін ка-ма ма і дру жи на,
Без меж не мо ре доб ро ти й теп ла.

ПОЗАШКІЛЛЯ

СІМ КОЛЬОРІВ ЩАСТЯ

Виховна година в 4-у кл.
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П’ян ка і чуй на, лі ки і отру та,
Зем на й не бес на, гор да і прос та.
Ти — Ма ма, Ко ро ле ва, Бе ре ги ня.
Мін ли ва, не піз нан на, до ро га!

За все то бі я дя кую, ма ту сень ко моя!
За те, що в сві ті на шо му я до неч ка твоя.
За те, що ба чу я не бес ную бла кить,
За те, що сон ця світ ло го лов лю я кож ну

мить.
За те, що кві та ми ми лу ю ся що дня.
За все то бі я дя кую, ма ту сень ко моя.
За те, що сло во «ма ма» по вто рюю що дня,
За те, що в сві ті на шо му ти ма моч ка

моя!

Дру гий ко лір щас тя — це жи ти у пре -
крас ній кра ї ні, ім’я якій — Укра ї на.

Я щас ли ва, бо жи ву у пре крас ній кра ї -
ні, ім’я якій — Укра ї на. Бо тут я на ро ди -
лась, упер ше пі шла стеж кою, що прос тяг -
ла ся до рід но го по ро гу в ши ро кий світ.
Бо в рід но му краї кож на кві точ ка да рує ме -
ні посміш ку, кож на пташ ка спі ває тіль ки
для ме не. І де б я не зу пи ни лась, ме ні не -
одмін но сві тить Бе рег Ди тин ст ва. Рід на
зем ля… Во на ме ні снить ся в да ле ких ман д -
рів ках, я від чу ваю її по клик. Ти хо про ки -
даєть ся ра нок, по сту по во зга са ють зо рі,
го лу біє не бо. Ти ша нав кру ги. І я про ки да -
юсь від со лод ко го сну, щоб іти у шко лу.
Яке щас тя жи ти на рід ній зем лі!

Укра ї на — це на ша зем ля. Рід ний край
зі слав ною іс то рією, з муд ри ми, та ла но ви -
ти ми людь ми, з ча рів ною піс нею, що ди вує
весь світ, з не вми ру щи ми на род ни ми тра -
ди ці я ми, з ма льо в ни чою при ро дою. Укра ї -
на — це рід на мо ва, якої на вчи ла нас ма ма,
спі ва ю чи ко лис ко ву.

Моя Бать ків щи на — ве ли ка кра ї на.
Весь Все світ для ме не во на.
Най кра ща у сві ті моя Укра ї на,
У ці ло му сві ті од на.
Я тут на ро ди лась у доб ру го ди ну,
Тут світ пі зна ва ти учусь.
Люб лю я всім сер цем свою Укра ї ну
І нею пи ша юсь, гор д жусь.

Моя Бать ків щи на — це ви шень ки цвіт,
І вер би над ста вом, й ка ли на.
Моя Бать ків щи на — це мрії по літ,
Це рід на моя Укра ї на!
Моя Бать ків щи на — це зла го да й мир
Та не бо без дон не й чу до ве.
Це піс ня ча рів на, що ли не до зір,
Й ди тин ст во моє сві тан ко ве.

Я твій гро ма дя нин, я праг ну під рос -
тати.

Тяг нусь па гін чи ком до сон ця і теп ла.
Моя свя та і рід на Укра ї на-ма ти
Я все зроб лю, щоб ти зав ж ди цві ла!
Я бу ду в шко лі вчи тись на «від мін но»,
Щоб мною ти пи ша ти ся мог ла!
Тут на віть по віт ря най кра ще у сві ті,
На кві тах нас то я не і на ме ду.

І по-особ ли во му со неч ко сві тить,
Ну, де я у сві ті щось кра ще знай ду?
Тут мо ва моя спі ву ча й ба га та
Ве сел кою квіт не, у не бо ле тить.
І жар ти ве се лі, і піс ня кри ла та.
Ну, як, Укра ї но, те бе не лю бить?

Я ро си ча рів ли ва крап лин ка
На світ со няч но, ніж но див лю ся.
Укра ї ноч ка я, ук ра їн ка.
Вам при зна ю ся: цим я гор д жу ся.
Піс ню не су ча рів ли ву,
Про ме нем со няч ним ли ну.
Ві рю у до лю щас ли ву,
Ві рю в свою Укра ї ну.

Укра ї но моя бар він ко ва,
Край ро дю чих, ба га тих зе мель,
Прий ми ще од не тре пет не сло во
Укра їн ки, що лю бить те бе.
Час за гля нув в су час не ві кон це
За пле чи ма плин дов гих сто літь,
А Вкра ї на, як піс ня, як сон це,
Ве ли ча во і віль но сто їть!
Мов храм ве лич ний, ти свя та Вкра ї но,
Прос ті і щи рі по мис ли твої.
Як доб ре, що ти є, моя єди на,
На цій пре крас ній ма тін ці-Зем лі.

Ме ні ду же хо четь ся, щоб ви за па ли ли
у сво їх сер деч ках хо ча б ма лень кий вог ник
гор дос ті за те, що ви — ук ра їн ці. Са ме вам, ді -
ти, ви вча ти, бе рег ти, ша ну ва ти й ви вер шу ва -
ти. Будь те гор ді, чес ні, ро зум ні, лю біть свій
рід ний край. Її май бут нє — у ва ших ру ках.

Учи тель.
Ви — ді ти-пер віс т ки віль ної кра ї ни,
Ідіть смі ли во в ве сел ко вий світ.
Вам бу ду ва ти май бут нє Укра ї ни
Вже зов сім ско ро, че рез ві сім літ.
А по ки що у шко лі ви рос тай те,
На вчай те ся, здо ро ви ми рос тіть.
Вер ши ни на по лег ли во до лай те
І друж но у шкіль ній сім’ї жи віть.
Ди тин ст во ве сел ко ви ми мос та ми,
Як в каз ці, швид ко-швид ко про ле тить.
А по тім юність ро са ми-стеж ка ми,
Всі ро ки в шко лі — най свя ті ша мить.
То му у друж бі, ра дос ті зрос тай те,
Хай сон це щас тя сві тить вам що раз.
Шкіль не жит тя ви всі за пам’ятай те,
Не хай щас тить вам, ді ти. В доб рий час!
Не сіть у світ доб ро, ра дість, як справ ж -

ні ук ра їн ці. Бо кож ний з нас прий шов
у світ для доб ра.

Ви ко ну єть ся піс ня «Укра ї на».

Тре тій ко лір щас тя — Кра са, Світ ло,
Доб ро.

Що та ке «кра са»? Кра са — це ра дість,
за до во лен ня. Це те, що ми лує око. Кра са
не се но ву якість. Кра си вий ав то мо біль —
це й ко лір, і фор ма, і йо го швид кість, прак -
тич ність. Кра си ва іг раш ка — це теж ви -
тон че на фор ма, ці ка ва для ди ти ни.

Кра си ва кар ти на — це й га ма ко льо -

рів, і зміст, і ра моч ка. А най біль ше ми
хоче мо по ба чи ти кра су на вко ло се бе
у приро ді. Тре ба тіль ки по ба чи ти кра си ве
по руч. Кра са — це те, що при єм но і по -
доба єть ся всім лю дям без ви нят ку, тоб то
все те доб ре і пре крас не, що ото чує лю ди -
ну й ви кли кає в неї ра дість. Кра са ро бить
лю ди ну кра щою. А де кра са, там по руч
світ ло й доб ро. Кра са й доб ро єди ні. Доб -
ро в лю ди ни зав ж ди кра си ве і по тріб не
для жит тя.

Від сон ця Бо жий день яс ний,
Як від сер ця, на че зо ло тий, —
Як віч на му зи ка свя та,
ма те ринсь ка доб ро та.
Від лас ки си ній та не лід,
Від лас ки си лу має рід.
Доб ро й те тяг неть ся до веж,
Там доб ро ті не має меж.
Від ра дос ті бі ди не ма,
Від ра дос ті цві те зи ма.
Доб ро тут сві тить ся вно чі,
Мов сим вол віч ної сві чі.

Нам так в жит ті усім по тріб ні
Сло ва хо ро ші, ні би цвіт,
Щоб йшли у гос ті вес ни сріб ні,
Щоб по муд рі шав див ний світ.
Нам так усім в жит ті по тріб ні
Кра са лю бо ві й душ теп ло,
Щоб ра дість літ не сли доб рид ні
У рід не міс то і се ло.
Нам так усім в жит ті по тріб ні
Сло ва хо ро ші, ма мин спів,
Щоб щед ріс тю бу ли по діб ні
Ми до вро жай них жит ніх нив.

Лю ди ні тре ба доб ро ти,
Щоб цвіт з’явив ся на ка ли ні,
Щоб но чі в ра нок пе рей ш ли,
Щоб со ло вей ко тьох кав ни ні
При ро ді, зві ро ві, лю ди ні —
Людсь кої тре ба доб ро ти.
Лю бов’ю й ві рою в цім кві ті
Жит тя від сто я ти на сві ті
Спро мож на тіль ки доб ро та.
Пла не та Кра си, Світ ла і Доб ра че кає

на кож но го з вас. А пе ре пус т кою не хай
ста нуть доб ро, по ва га до ото чу ю чих, лю -
бов, щи рість, світ лість душ, спра вед ли -
вість, щед рість. Не хай по стій но жи ве у ва -
ших ду шах праг нен ня зро би ти щось світ ле
й ра діс не. Зло пе ре ма га єть ся тіль ки доб -
ром. З доб ром і лю бов’ю ідіть на зус т річ
один од но му. Бо ніх то й ні ко ли не за бо ро -
нить нам тво ри ти доб ро, світ ло і ві ру. Не -
хай про ме нить ся доб ро та у ва ших очах,
а із сер ця стру ме нить ся спів чут тя, ми ло -
сер дя, по ва га до лю дей. Сій те в ду шах зер -
на кра си і доб ра.

Чет вер тий ко лір щас тя — це ко хан ня,
яке при кра шає на ше жит тя.

Лю би ти лю ди ну — це ве ли ке щас тя й
від по ві даль ність, це по стій не очі ку ван ня
та жер тов ність. Це без мір не ро зу мін ня
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та ба жан ня при но си ти ко ха ній тре пет ну
мить ра дос ті. Щас ли ві ті, хто го то вий пі -
знати лю бов до муд рос ті і муд рість для
лю бо ві.

Ко хан ня — од не з най кра щих і най -
глиб ших людсь ких по чут тів, не ви чер п не
та віч не, як са ме жит тя.

По чут тя друж би, ко хан ня при хо дять
до нас і в до шкіль но му ві ці, і у шко лі.
Ми ка же мо, що це «шкіль не ко хан ня».
Адже справ ж ня друж ба, лю бов ро бить
лю дей кра си ві ши ми, муд рі ши ми. Кож -
но го ро ку 14 лю то го ми свят ку є мо най -
ро ман тич ні ше свя то ро ку — День свя то -
го Ва лен ти на. Ва лен тин є ан ге лом-хра -
ни те лем, до по ма гає всім за ко ха ним,
обе рігає від ли ха тих, хто вір но дру жить
і любить.

Ко хан ня нам при кра шає жит тя,
Цю іс ти ну з нас ко жен пам’ятає.
Ко хан ня — це щас ли ве май бут тя,
Не ма ко хан ня, то й жит тя не має.
Ко хай тесь, лю ди, будь те ча рів ні!
Де б не жи ли, в яко му краї.
Най кра щи ми хай бу дуть на Зем лі
Три звич них сло ва: «Я те бе ко хаю!».
У всіх хай бу дуть кві ти на сто лі,
І усміш ка хай бу де не остан ня.
Не хай зав ж ди на всій мо їй зем лі
Бла го сло вен ним бу де День ко хан ня!

Пам’ятай те, що жит тя — це ча ша, на -
пов не на крап ли на ми ра до щів і страж дань,
зле тів і па дінь, на дій і роз ча ру вань. І так
хо четь ся, щоб у ва шо му жит ті бу ло біль ше
ра до щів, зле тів і на дій. Мен ше страж дань,
па дінь і роз ча ру вань. Я ба жаю вам хо ро -
шо го на строю, і пам’ятай те, що хо ро ший
на стрій — це най кра щий по да ру нок, який
ви ро би те сво їм близь ким. Дру жіть, лю біть
сьо год ні, зав т ра й зав ж ди!

П’ятий ко лір щас тя — це знан ня, які є
для нас скар бом.

Шко ла — це світ ла ди тя ча кра ї на,
в якій ми на вча є мось, рос те мо, муд рі ша -
є мо й міц ні ша є мо. Шко ла — як ма ма.
Вона так са мо пік лу єть ся про нас, дає
осно ву всіх знань, які не об хід ні лю ди ні
в жит ті.

Знан ня — це і справ ді ве ли кий людсь -
кий скарб, який мо же да ти кож на лю ди на.
А клю чик до цих скар бів за хо ва ний у вмін -
ні са мо стій но вчи ти сь, по стій но пра цю ва -
ти, на по лег ли во йти до ме ти. У ру ках ро -
зум ної лю ди ни знан ня роб лять чу де са,
відвер та ють страш ні кон ф лік ти, не по ро зу -
мін ня й на віть вій ни. Сво їм сло вом лю ди на
мо же до сяг ти то го, чо го ін ші не мо жуть
силою.

Дай знан ня нам, шко ло, — скарб ве ли -
кий в ру ки,

Щоб смі ли во йшли ми в май бут тя.
Щоб ні ко ли не бу ло роз лу ки
Зі знан ня ми про тя гом жит тя!
Зву чить піс ня «Здрас туй, шко ло!».

Шос тий ко лір щас тя — це при ро да,
ба чи ти ве лич на шої при ро ди, ми лу ва тись
нею.

Ме не ди ву ють зву ки при ро ди. Во ни
так ба га то мо жуть роз по віс ти. При слу хай -
тесь до пта ши но го спі ву чи ме ло дій ної ук -
ра їнсь кої піс ні, до кож но го го ло су. До
дзюр ко тін ня стру моч ка, сплес ку хви лі на
річ ці, і ви зро зу мі є те, яке це щас тя — чу ти
світ! При слу хай ся, це спі ває твоя Укра ї на.

Ти чу єш, як зем ля спі ває?
Які ча рів ні зву ки ли нуть ввись?
Тра ва шов ко ва ше лес тить, спі ває,
Дзве нить стру мок, гу де пух нас тий

джміль.
Он жай во ро нок з піс нею злі тає.
І різ ні зву ки ли нуть зві ду сіль.
Гро за роз ко тис та у не бі за зву ча ла
І ві тер гріз но в гіл лі за стог нав.
А по тім враз ве се лонь ка за гра ла,
І ти хий ве чір мрій но за шеп тав.
А ніч свої ор кес т ри роз бу ди ла,
І знов но ва ме ло дія зву чить.
Ле тить у Все світ ти хо піс ня ми ла.
Во на про те, яке це щас тя жить!

Зем ля моя, най кра ща і єди на,
Я спів твій сер день ком лов лю.
Моя зем ля най кра ща в Укра ї ні,
Я щи ро й від да но те бе люб лю.
Зем ля спі ває піс ню ко лис ко ву,
Ко ли ля гаю спа ти й міц но сплю.
І ко жен раз спі ває ін шу зно ву,
Як я встаю і доб ре щось роб лю.
Я так люб лю усе на вко ло ме не —
Чу до ві кві ти, річ ку і гаї,
Лі си й сте пи, і по леч ко зе ле не,
І піс ню, що спі ва ють со лов’ї.
Я знаю, що зем ля спі ває
Про те, що все при хо дить для жит тя.
Усіх во на, як ма ма, при гор тає
Для всіх нас від кри ває май бут тя!

Ме ні уже чи ма ло літ.
Ход жу в 4 клас,
Та від кри ваю див ний світ,
Ну, ко жен день і час!
То щось но вень ке ба чу я,
Про див не ді зна юсь.
Та ка ці ка ва вся зем ля,
Я з по ди вом див люсь
На си ні-си ні не бе са,
На ліс і рід ний гай.
По всю ди ди во і кра са — ди вись і пі -

знавай!
На вко ло ме не стіль ки ди ва!
І я у сві ті цім щас ли ва.
По глянь те й ви нав круг, будь лас ка,
Це ж так чу до во, всю ди каз ка!
Па ху чі тра ви, всю ди кві ти.
Ну, як у сві ті не ра ді ти!
Хай же віч но про цві тає
Все доб ро у сві ті.
Хай лю бов’ю про рос тає
Й ко лос ком у жи ті.
Хай ка ли на і то по ля

Нам вба ча ють ся в ім лі.
Хай щас ли ва бу де до ля
Укра їнсь кої зем лі!
При слу хай тесь до го мо ну зем лі. Ліс

і степ, луг і річ ка, мо ре й не бо спі ва ють
свою не по втор ну піс ню жит тя. Усе це за -
кли кає нас бу ти доб рим і муд рим, щед рим
на лю бов і доб ро ту. Учись лю би ти, бе рег ти
цю не ви мов ну кра си ву зем лю, яка зрос ти -
ла вас для ва шо го доб ра та здо ров’я. Ви -
вчай те до вкіл ля, при див ляй те ся, при слу -
хай те ся, лю біть йо го, і ви зро зу мі є те, про
що спі ває зем ля.

Зву чить піс ня «Пе ре стук».

А ось і сьо мий ко лір щас тя — це на ші
мрії!

Це все, про що ми мрі є мо, на що спо ді -
ва є мо ся, про що по стій но ду ма є мо, мо же,
на віть не до сяж не, не ре аль не, але ми так
хо че мо, щоб во но від бу лось! І рап том мрія
стає ре аль ніс тю, во на здій с ню єть ся — оце
щас тя! То ді в лю ди ни ні би кри ла ви рос та -
ють, їй хо четь ся лі та ти, тво ри ти, смі я ти ся,
спі ва ти! Во на щас ли ва.

Лю ди на ж зав ж ди праг не до то го, чо го
в неї не ма, чо го їй бра кує. І ось, ко ли все,
про що во на мрі я ла, здій с ню єть ся, при хо -
дить щас тя. Во но при но сить нам ра дість,
на дію, на пов нює на ші сер ця лю бов’ю, на -
ді ляє ви со ки ми по чут тя ми. Це що ден не
на ше щас тя, без яко го ду же важ ко жи ло ся
б у сві ті.

То ж ска жіть, ді ти, що та ке щас тя для
вас? Як ви уяв ля є те своє щас тя? А у ва шо -
го щас тя сім ко льо рів, чи, мож ли во, біль -
ше? На ма люй те свою ве сел ку щас тя й на -
пи шіть, що та ке щас тя у ва шо му ро зу мін ні.

Мож ли во, щас тя має біль ше ко льо рів.
Хто знає. Та я знаю ли ше те, що во но —
різ но ко льо ро ве, бар вис те, світ ле. І хай
у кож но го щас тя бу де ве сел ко вим, чис тим,
бо лю ди на при хо дить у світ для доб ра
і щас тя.

Жит тя пе ре жи ти — не ліс обій ти,
Є в ньо му три во ги, є й ра діс ні дні.
Ле тять рік за ро ком, не на че пта хи,
Ні ко ли не вер неш про жи ті ро ки.
Ба жаю вам щас тя, ба жаю доб ра,
Ба жаю вам сон ця, ба жаю теп ла.
Не до спа ні но чі, на труд же ні дні —
Щас ли ви ми лю ди бу ва ють лиш в сні.
Що ден ні тур бо ти за до чок, си нів —
Лег ким не бу ває жит тя у бать ків.
Хай бу де лег кою до ро га жит тя,
Від щас тя спі ває ду ша мо ло да.

Не хай го лов ним жит тє вим скар бом бу -
де здо ров’я. Ба жаю з на дією й ра діс тю зу -
стрі ча ти кож ний ра нок бут тя, а буд ні не -
хай бу дуть освіт ле ні лю бов’ю, по ва гою,
щи ріс тю рід них і дру зів, а обе ре га ми ста -
нуть най кра щі спо ми ни жит тя.

Ви ко ну єть ся піс ня «Ко ли посмі ха ють -
ся ді ти».
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Н. Єре ме є ва,
Одесь кий при ват ний УВК «Мрія»

* Дру ку єть ся мо вою ори гі на лу.

Н
а ча ло об уче ния в пя том клас се
со про вож да ет ся опре де лен -
ны ми труд нос тя ми. Во мно гом
это свя за но с но вой струк ту -
рой учеб ной де ятель нос ти,

а так же с со во куп нос тью тех из ме не ний,
ко то рые про ис хо дят во внут рен нем ми ре
де тей на ру бе же 3 и 5-х клас сов. Ино гда
в пя том клас се фор ми ру ют ся но вые кол -
лек ти вы. И тог да уча щим ся осо бен но
слож но. Им пред сто ит за нять свое мес то
в груп пе, сфор ми ро вать опре де лен ное от -
но ше ние к се бе, за во е вать ав то ри тет.

Все это вы зы ва ет на пря же ние пси хи ки
ре бен ка и мо жет при вес ти к пе ре утом ле -
нию, по вы ше нию уров ня тре вож нос ти,
труд нос тям в со ци аль но-пси хо ло ги чес кой
адап та ции. По то му для ока за ния по мо щи
и пред у преж де ния воз мож ных не га тив -
ных яв ле ний на дан ном эта пе раз ви тия
лич нос ти школь ни ка пси хо ло ги чес кой
служ бой шко лы «Мрия» со вмес т но с ад ми -
нис т ра ци ей бы ла раз ра бо та на и ус пеш но
не од но крат но про ве де на иг ра-ис пы та ние
«Не оби та е мый ос т ров».

Пу те шес т вуя по «Не оби та е мо му ос т -
ро ву», про хо дя раз лич ные ис пы та ния,
каж дый учас т ник по лу ча ет воз мож ность
про явить свои ор га ни за тор ские и ли дер -
ские ка чес т ва, ощу тить важ ность груп по -
вой под дер ж ки и вза и мо дей ст вия, по чув -
ст во вать се бя чле ном сво е го кол лек ти ва.

Ре зуль та том про ве ден ной иг ры бы ло
за мет ное улуч ше ние ат мос фе ры в класс -
ном кол лек ти ве, на ла жи ва ние эф фек тив -
но го вза и мо дей ст вия меж ду деть ми и учи -
те ля ми.

Пред ла га ем раз вер ну тый сце на рий иг -
ры, рас счи тан ной на 2,5–3 ча са.

Цель иг ры: спло че ние кол лек ти ва, раз -
ви тие эм па тии и со пе ре жи ва ния меж ду

деть ми и учи те ля ми; при об ре те ние опы та
со вмес т но го про хож де ния пре пят ст вий
и при ня тия груп по вых ре ше ний; фор ми -
ро ва ние до ве ри тель ных от но ше ний меж ду
учас т ни ка ми иг ро во го про цес са.

Обо ру до ва ние:
• ткань и ве рев ка («Шторм»);
• спор тив ные ма ты, фо на рик, по ле нья

(«Дру жес кий круг»);
• пла ка ты «Пра ви ла жиз ни на ос т ро ве»

(3 шт.), фло мас те ры («Пра ви ла»);
• плас ти ко вая бу тыл ка, кар та ос т ро ва;
• по вяз ки на гла за, пре пят ст вия, пе ре -

кла ди ны, лос ку ты тка ни, пу фи ки
(«Пеще ра»);

• пло ты А-3 (3 шт.) («Пе ре пра ва»);
• скотч, обо зна ча ю щий гра ни цы уще лья

(«Уще лье»);
• па у ти на и ко ло коль чи ки («До ли на

паутин»);
• жи вот ные, шнур ки для свя зы ва ния,

скотч — ограж де ние за по вед ни ка («За -
по вед ник»);

• ящик «Поч та до ве рия», лис ти ки, бума -
ги ручки;

• рюк зак, хлеб, кол ба са, сыр, нож
(3 шт.), раз де лоч ная дос ка (2 шт.), од но -
ра зо вая по су да, бу тыл ки с во дой, та -
зик, по ло тен це.
Учас т ни ки: млад шие под рос т ки.
Ве ду щие: прак ти чес кие пси хо ло ги

и клас сный ру ко во ди тель.

Ход иг ры
«Тем ная ночь» (2 мин.)
Цель: вве де ние учас т ни ков в иг ро вую

си ту а цию.
Ин струк ция. До ро гие ре бя та! Пред -

ставь те се бе, что мы с ва ми от пра ви лись
в пу те шес т вие. Вдруг не ожи дан но про изо -
шло ко раб ле кру ше ние. Во круг ночь. И в
этой тем но те, всмат ри ва ясь в даль,
мы смог ли рас смот реть на го ри зон те не -
оби та е мый ос т ров. Это един ст вен ный спо -
соб спас тись. И мы дол ж ны к не му до -
плыть.

«Шторм» (10 мин.)
Цель: сбли же ние учас т ни ков, на строй -

ка на со вмес т ную де ятель ность.
Ин струк ция. Путь на ос т ров бу дет не -

лег ким. И нас к не му бу дет вес ти судь ба.
Сей час все учас т ни ки нак ры ва ют ся тка -
нью, опу ты ва ют ся ве рев кой и, со про вож -
да е мые по мощ ни ка ми, от прав ля ют ся
на не оби та е мый ос т ров.

«Дру жес кий круг. Встре ча с Ро бин -
зона ми» (2 мин.)

Цель: по гру же ние в иг ро вую си -
туацию.

Груп па спус ка ет ся в спор тив ный зал.
Вы клю чен свет, по сре ди не рас по ло жен
дру жес кий круг, в цен т ре ко то ро го раз ло -
жен кос тер. Учас т ни ки раз ме ща ют ся во -
круг кос т ра, у ко то ро го уже на хо дят ся ве -
ду щие.

Ин струк ция. Рас са жи вай тесь по кру гу
во круг кос т ра. Да вай те зна ко мить ся. На -
зо ви те свои име на.

Мы ста ро жи лы это го ос т ро ва. И се го -
дня у вас бу дет воз мож ность по зна ко мить -
ся с на шим ос т ро вом.

«Пра ви ла» (10 мин.)
Цель: вы ра бот ка на вы ков со вмес т но го

при ня тия ре ше ний.
Ин струк ция. Не оби та е мый ос т ров та -

ит в се бе мно го опас нос тей. Здесь жи вут
не из вест ные зве ри, оби та ют фан тас ти чес -
кие су щес т ва. Нам пред сто ят раз лич ные
труд ные ис пы та ния.

Для то го что бы вы жить, нам нуж но
при нять пра ви ла жиз ни на на шем ос т ро ве,
воз мож но, да же пра ви ла вы жи ва ния.

Сре ди нас, ста ро жи лов, бы ту ют ос нов -
ных два пра ви ла: все дол ж ны быть вмес те,
или «Мы ни ко го не бро са ем»; «Всег да по -
мо ги дру гу». Нам нуж но раз ра бо тать свои
пра ви ла жиз ни на ос т ро ве.

Сей час мы ра зо бье м ся на две под груп -
пы. Каж дая пред ло жит свой ва ри ант пра -
вил, вклю чая пра ви ла ста ро жи лов. Да лее
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со вмес т но мы при мем об щие пра ви ла
жиз ни на ос т ро ве.

Де ти и взрос лые раз би ва ют ся на под -
груп пы — «Ро бин зон» и «Пят ни ца». Со -
вмес т но об суж да ют ся и раз ра ба ты ва ют -
ся со вмест ные пра ви ла про жи ва ния. Да лее
каж дая под груп па за щи ща ет свой про ект
и со вмест ны ми уси ли я ми при ни ма ют ся
об щие пра ви ла жиз ни.

«Бу тыл ка с кар той» (10 мин.)
Цель: ак ти ви за ция ак тив нос ти и ин те -

ре са учас т ни ков.
Под од ним из ма тов, на ко то ром си -

дят ве ду щие, на хо дит ся бу тыл ка с кар -
той ос т ро ва.

Ин струк ция. Ре бя та! Сно ва на ле тел
ура ган и раз бро сал нас на но вые мес та
(учас т ни ки ме ня ют ся мес та ми, и один
из них чув ст ву ет под со бой пред мет).

Здесь дол ж ны быть ка кие-то под сказ -
ки о том, что нам де лать даль ше. Да вай те
их по ищем (де ти на хо дят бу тыл ку, вы -
тас ки ва ют кар ту и рас смат ри ва ют ее).

«Пе ще ра» (20–30 мин.)
Цель: вы ра бот ка на вы ков со вмес т но го

вза и мо дей ст вия, спло че ние кол лек ти ва.
Ин струк ция. По смот ри те на кар ту.

Пер вое ис пы та ние, ко то рое нам пред сто ит
прой ти, — «пе ще ра». В ней на хо дит ся
слож ный ла би ринт. В пе ще ре жи вут не из -
вест ные су щес т ва. Нам нуж но не за мет но
прой ти ми мо них. Для это го мы пре вра -
тим ся на вре мя в сло на. Все учас т ни ки ста -
нут друг за дру гом и возь мут друг дру га
за пле чи. Но есть од но усло вие. Все «те ло»
сло на идет по ла би рин ту с за кры ты ми гла -
за ми, и толь ко один учас т ник ви дит ла би -
ринт. Этот учас т ник на зы ва ет ся «гла за
сло на». Он все ви дит, да ет ко ман ды те лу
сло на, но не при ка са ет ся к не му, а сле ду ет
от дель но, как бы со про вож дая те ло.

Но есть еще од но важ ное усло вие.
Оби та те ли пе ще ры зна ко мы с язы ком
людей и мо гут лег ко нас об на ру жить. Для
это го нуж но при ду мать свой язык, не по -
хо жий ни на один из че ло ве чес ких, но по -
нят ный каж до му учас т ни ку.

Учас т ни ки са мо сто я тель но вы би ра ют
ро ли, ко то рые бу дут вы пол нять.

Испы та ние счи та ет ся прой ден ным, ес -
ли все учас т ни ки прой дут пе ще ру и слон
оста нет ся це лым.

«Пе ре пра ва» (15 мин.)
Цель: от ра бот ка на вы ков со вмес т но го

при ня тия ре ше ний, спло че ние кол лек ти -
ва, раз ви тие эм па тии.

Ин струк ция. Мы ус пеш но про шли пе ще -
ру, не по те ряв ни ко го, и пе ред на ми но вое ис -
пы та ние. Нам нуж но пе ре пра вить ся че рез
ре ку. Для это го у вас есть три пло та, ко то рые
вы мо же те ис поль зо вать на свое усмот ре ние.
Вам нуж но при ду мать спо соб пе ре пра вы
через ре ку и пе рей ти на дру гой бе рег.

Учас т ни ки со вмес т но раз ра ба ты ва -
ют стра те гию пе ре пра вы че рез ре ку и пе -
ре прав ля ют ся че рез нее.

Испы та ние счи та ет ся прой ден ным, ес -
ли все учас т ни ки пе рей дут на дру гой бе -
рег, не осту пив шись.

«Уще лье» (5 мин.)
Цель: фор ми ро ва ние до ве ри тель но го

от но ше ния к учи те лям.
Ин струк ция. По сле пе ре пра вы че рез

ре ку на на шей кар те обо зна че но уще лье,
пе рей ти че рез ко то рое вы мо же те толь ко
сле ду ю щим об ра зом: учи те ля спус ка ют ся
на дно уще лья, все осталь ные учас т ни ки
ста но вят ся спи ной к уще лью и па да ют
в на деж ные ру ки учи те лей, ко то рые, пой -
мав их, пе ре тас ки ва ют че рез уще лье.

Испы та ние счи та ет ся прой ден ным, ес -
ли все учас т ни ки со вер шат па де ние и бу -
дут пе ре прав ле ны че рез уще лье.

«До ли на па у тин» (15–20 мин.)
Цель: раз ви тие на вы ков со труд ни чес т ва.
Ин струк ция. Пе ред ва ми но вое ис пы та -

ние. На на шем ос т ро ве жи вут ог ром ные па -
у ки, ко то рые спле ли ги гант скую па у ти ну.
Они толь ко и ждут, что кто-ни будь по па дет
в их се ти. Вам нуж но прой ти эту па у ти ну
в пол ной ти ши не, дер жась за ру ки, под дер -
жи вая друг дру га и не за дев па у ти ны.

Испы та ние счи та ет ся прой ден ным, ес -
ли все учас т ни ки прой дут че рез па у ти ну,
не за дев ее.

«За по вед ник» (5 мин.)
Цель: раз ви тие на вы ков вза и мо дей -

ствия.
Ин струк ция. У нас на пути но вое ис -

пы та ние. Нам нуж но най ти пред ста ви -
телей жи вот но го ми ра этой пла не ты и со -
здать за по вед ник. Вре ме ни у нас оста лось
ма ло, и по это му бу дем дей ст во вать дву мя
груп па ми. Для это го ра зо бье м ся на ко ман -
ды (силь ные и сме лые). В каж дой ко ман де
нуж но свя зать но ги учас т ни ков сле ду ю -
щим об ра зом: пра вая но га од но го учас т ни -
ка свя зы ва ет ся с ле вой но гой дру го го.
И так по це поч ке свя зы ва ют ся все учас т -
ни ки.

Да лее по ко ман де ве ду ще го нуж но
в пол ной ти ши не со вмес т но дви гать ся
по за лу и со би рать всех най ден ных жи вот -
ных. На это от во дит ся три ми ну ты, по сле
че го жи вот ные по ме ща ют ся в за по вед ник
и рас смат ри ва ют ся.

«Пе ре дай при кос но ве ние» (3 мин.)
Цель: раз ви тие эм па тии, сня тие за -

жима.
Ин струк ция. Мы с ва ми про шли раз -

ные ис пы та ния, уста ли. Да вай те рас по ло -
жим ся во зле на ше го кос т ра. Сядь те ли цом
к не му, а те перь все по вер ни тесь на пра во.
Пе ред ва ми ока за лась спи на ва ше го то ва -
ри ща. Мы сей час бу дем да рить при ят ные

при кос но ве ния всем учас т ни кам в знак
бла го дар нос ти за про хож де ние се го дняш -
них ис пы та ний.

Я как ве ду щий за пус каю дви же ние,
а вы по кру гу пе ре да е те его друг дру гу. Да -
лее я ме няю это дви же ние и, как толь ко
вы по чув ст ву е те, то то же ме няе те.

По кру гу про ис хо дит пе ре да ча по гла -
жи ва ний друг дру гу.

«Да ем имя но вой зем ле» (5 мин.)
Цель: по вы ше ние зна чи мос ти каж до го

учас т ни ка.
Ин струк ция. Мы ус пеш но про шли ис -

пы та ния, как пер во от кры ва те ли из учи ли
но вую зем лю, по зна ко ми лись с ее жи те ля -
ми. Тот, кто пер вым от кры ва ет но вую зем -
лю, да ет ей на зва ние. Да вай те и мы с ва ми
да дим на зва ние на ше му ос т ро ву и от дель -
ным его эле мен там:

Пе ще ра —
Ре ка —
Пе ре пра ва —
Го ры —
Уще лье —
За по вед ник —
До ли на па у тин —
Рав ни на —
Озе ро —
Лес —

Поч та до ве рия (5 мин.)
Цель: по вы ше ние уров ня эм па тии

меж ду учас т ни ка ми, фор ми ро ва ние по зи -
тив но го от но ше ния друг к дру гу.

Ин струк ция. Мы с ва ми мно го про шли
вмес те. Воз мож но, вам бы хо те лось ска -
зать сло ва бла го дар нос ти ко му-то из учас -
т ни ков. У вас сей час есть та кая воз мож -
ность. На пи ши те пись мо бла го дар нос ти
лю бо му учас т ни ку и опус ти те в ко ро боч ку
«Поч та до ве рия».

Охо та (30 мин.)
Цель: сбли же ние учас т ни ков, раз ви -

тие эм па тии.
Ин струк ция. До ро гие ре бя та! На этом

на ши ис пы та ния не за кон чи лись. Мы хо ро -
шо по тру ди лись, и сей час по ра нак ры вать
сто лы. Где-то здесь для вас мы (ве ду щие-ста -
ро жи лы) за го то ви ли и при пря та ли от ди ких
зве рей при па сы. Одна ко спря та ли слиш ком
хо ро шо, так, что са ми най ти не смог ли. Сей -
час пе ред ва ми сто ит по след няя за да ча —
вый ти на охо ту и най ти при па сы.

При па сы на хо дят ся в рюк за ке, спря -
тан ном сре ди ве щей.

По сле на хож де ния при па сов со вмес т -
но нак ры ва ет ся праз д нич ный стол.

Под ве де ние ито гов (5 мин.)
Что бы ло важ ным се го дня? Что дал

мне этот день? Что но во го я узнал о
других? В чем по мо жет мне се го дняш няя
иг ра?

ПОЗАШКІЛЛЯ
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О. Чер няк,
Пре об ра женсь кий НВК 

«Шко ла-дит са док»
Орі хівсь ко го рай о ну За по різь кої обл.

Л
і те ра тур ні, фі ло софсь кі ви -
сту пи уч нів і вчи те ля по єд ну -
ють ся з тур ні ром кміт ли вих.
Ве ду чий гри ки дає граль ний
ку бик, гра ні яко го різ них ко -

льо рів. Ко лір гра ні, що ви па ла, ука зує
на ко лір зо ши та, з яко го грав ці от ри му ють
за вдан ня, а циф ри — на кіль кість ба лів, які
мож на от ри ма ти за вір ну від по відь.

Ве ду чий 1. Ма те ма ти ку і пись мен ст во
ін ко ли роз во дять на про ти леж ні по лю си
людсь ко го знан ня. Про те між лі те ра ту рою
й точ ни ми на ука ми мос ти ні ко ли не бу ли
роз ве де ни ми, бо не мож на від ді ли ти
людсь кий ін те лект від емо цій. І хо лод ні
фор му ли не ізо льо ва ні від га ря чо го ви про -
мі ню ван ня людсь ких по чут тів. «Усе біль -
ше мис тец т во стає на уко вим, а на ука ху -
дож ньою; роз лу чив шись бі ля під ніж жя,
во ни зу стрі нуть ся ко ли-не будь на вер ши -
ні», — ска зав Г. Фло бер.

Осяг нен ня зміс ту жит тя по тре бує йо го
ло гіч но го впо ряд ку ван ня, але при цьо му
на уко ва роз суд ли вість не по вин на за сту -
па ти твор чої уяви. Ви най де на ж іс ти на має
бу ти при род но до сто вір ною й на тхнен -
ною. Бо ро зум і ду ша, ін те лект і на тхнен ня,
ма те ма ти ка і по езія — це два кри ла на шої
до лі, які не суть нас до щас тя.

Ве ду чий 2. По пе ред жа ю чи роз по відь
про над зви чай ні при страс ті всту пом гео -
мет рич но го ха рак те ру в опо ві дан ні «Квад -
ра ту ра ко ла», О’Ген рі за зна чав: «При ро да
ру ха єть ся по ко лу. Мис тец т во — за пря -
мою лі нією. Усе на ту раль не — за круг ле не,
усе штуч не — або без до ган но пря ме, або
де фор мо ва не пе ре ти ном лі ній, за гна не

в кут. Лю ди на, яка за блу ка ла в за ме тіль,
під сві до мо опи сує ко ло в по шу ках до ро ги,
а но ги меш кан ця міс та, які звик ли до пря -
мо кут них пе ре хресть, від во дять йо го
за пря мою лі нією все да лі від са мо го се бе».

І да лі: «Ко ли ми по чи на є мо ру ха ти ся
за пря мою й оги на ти гос т рі ку ти, на ша на -
ту ра, — пи ше май с тер но ве ліс ти ки О’Ген -
рі, — над зви чай но змі ню єть ся». Адже пря -
ма лі нія свід чить про від хи лен ня від При -
ро ди, яка знай ш ла для се бе до вер ше ні
фор ми в ко лі — в округ лос ті мі ся ця, ку по -
лах хра мів, па ля ни ці хлі ба, очах ди ти ни.

Ве ду чий 1. Ма лень кий принц, ге рой
од ной мен ної каз ки Екзю пе рі, з не вин ніс -
тю ди ти ни та муд ріс тю фі ло со фа ствер д -
жу вав: «Якщо весь час іти ли ше пря мо —
да ле ко не зай деш». І, ма буть, це так.
Бо немає в жит ті пря мих шля хів до іс ти ни,
і до зі рок мож на сяг ну ти ли ше че рез
терни.

Тож, не зрад жу ю чи в со бі справ ж ньо -
го, ви ру ши мо в ко ло ман д рів шля ха ми лі те -
ра ту ри і ма те ма ти ки, які обид ві по тре бу -
ють на тхнен ня для по шу ку в без мір но му
Все сві ті.

Я ду маю, что жизнь слож ней
То го, что ду ма ем о ней.
Не го во ря ба наль ных слов,
По стиг нем смысл ее основ.
А ес ли ви ди те не так,
Не го во ри те, что чу дак,
По эт, ски тав ший ся бог весть.
Все, что он ви дел, то же есть.
Что, ес ли с ку бом жизнь срав нить?
Ведь взгля дом мо жет ох ва тить
Все гра ни сра зу толь ко Бог,
А че ло век не боль ше трех.
Для тех, кто лю бит ди а лог,
Всег да есть по вод и пред лог,
И кру тят куб умы до дыр —
На том и вер тит ся наш мир.
Но толь ко пом ни те о том,
Что пол ной прав ды нет в лю бом
Из на ших взгля дов на пред мет.
Сре ди жи ву щих Бо га нет.

Иван Ше пе та

Ве ду чий 1. Граль ний ку бик, як йо му й
на ле жить, має шість гра ней. Сьо ма
грань — то ва ша осо бис та грань, ва ші від -
чут тя та уяв лен ня, пам’ять та ува га, во ля,
тем пе ра мент і ха рак тер. То ва ші знан ня,
умін ня й на вич ки, еру ди ція, ін ту ї ція, здо -
гад ли вість, іні ці а тив ність і здо ро вий глузд.

Ве ду чий гри ки дає граль ний ку бик.

І за вдан ня із зо ши та

«Одно го ра зу по ет, за мкнув шись у ка -
бі не ті, до піз ньої но чі бив ся над розв’язан -
ням ма те ма тич ної за да чі. Але мар но.
Розв’язок же по ба чив тіль ки уві сні як під -
каз ку вче но го, яко го вран ці на віть на ма -
лю вав», — при га дує О. Ло пу хін. Цей ма лю -
нок і до те пер збе рі га єть ся в Пуш кінсь ко му
бу дин ку-му зеї, а на снив ся йо му то ді Джон
Не пер.

Ува га! За пи тан ня: на зва ти пріз ви ще
ви дат но го ро сійсь ко го по ета, який за хоп -
лю вав ся розв’язу ван ням склад них ма те ма -
тич них за дач (М. Лер мон тов).

Ве ду чий 2. Так, М. Лер мон тов, ман д ру -
ю чи стеж ка ми Пар на су, уже знав, що не
вся ка фун к ція має гра ни цю, і знай шов
у жит ті кон к рет ний при клад, по да ру вав
нам по етич ний здо гад про іс ну ван ня не ви -
мір них ве ли чин:

Как я хо тел те бя уве рить,
Что не люб лю ее, хо тел
Не из ме ри мое из ме рить,
Люб ви без бреж ной дать пре дел.

ПОЗАШКІЛЛЯ

МАТЕМАТИКА Й ПОЕЗІЯ —
ДВА КРИЛА НАТХНЕННЯ

Літературно-математична вітальня «Сьома грань» для учнів 9–10-х кл.



Відкритий урок #01’ 201276

Ве ду чий гри ки дає граль ний ку бик.

ІІ за вдан ня із зо ши та
Циф ри, яки ми ми ко рис ту є мось, на зи -

ва ють ся арабсь ки ми. Ува га! За пи тан ня:
хто впер ше ви сло вив гі по те зу про по ход -
жен ня арабсь ких цифр? (О. Пуш кін.)

Ве ду чий 1. Фак ти жит тя свід чать,
що ма те ма ти ка і по езія — дав ні со юз ни ці.
Ще пуш кінсь кий ге ній ви зна вав: «На -
тхнен ня по тріб не в по езії, як і в гео мет рії».
А зго дом ствер д жу вав: «На тхнен ня в гео -
мет рії не об хід не, як і в по езії». По мі няв ши
міс ця ми на уку і твор чість, по ет під крес лив
їх рів но прав ність пе ред на тхнен ням. Пра -
во ту цьо го твер д жен ня ви яв ля ють по етич -
ні ряд ки ви дат них ма те ма ти ків і ма те ма -
тич ні пе ред ба чен ня лі ри ків.

Вам по кло ня юсь, вас про слав ляю, чис ла!
Сво бод ные, бес п лот ные, как те ни,
Вы ра ду гой свя зу ю щей по вис ли
К раз ду ми ям с вер ши ны вдох но ве нья!
Ці ряд ки на ле жать пе ру по ета Ва ле рія

Брю со ва, який, за влас ним зі знан ням, «ужас -
но лю бил все, что ка са ет ся ма те мати ки»…

Ве ду чий гри ки дає граль ний ку бик.

ІІІ за вдан ня із зо ши та
Ве ду чий 2. З од нією з най ві до мі ших

жі нок-ма те ма ти ків у ди тин ст ві став ся див -
ний ви па док. Ко ли в до мі її бать ка ро би ли
ре монт, на ди тя чу кім на ту не ви ста чи ло
шпа лер. Отже, кім на та про сто я ла кіль ка
ро ків, об кле є на зви чай ним па пе ром. Але
за вдя ки щас ли во му збі гу об ста вин на ньо -
му бу ли на дру ко ва ні за пи си лек цій з ви щої
ма те ма ти ки Ми хай ла Ва си льо ви ча Остро -
градсь ко го, од но го з най ви дат ні ших ро -
сійсь ких уче них ХІХ сто літ тя з Пе тер -
бурзь кої ака де мії на ук.

Арку ші, за пи са ні див ни ми, не зро зу мі -
ли ми фор му ла ми, при вер ну ли ува гу ма -
лень кої дів чин ки. Во на го ди на ми про сид -
жу ва ла бі ля цих стін, на ма га ю чись збаг ну ти
по ря док, в яко му йшли ар ку ші, та про чи та -
ти на пи са ний на них текст. Са ме то му ви -
гляд ба га тьох фор мул за ли шив ся в її
пам’яті. Дів чин ка та кож за пам’ята ла сло ва,
що їх суп ро вод жу ва ли, хоч і не мог ла то ді
зро зу мі ти зміс ту. Та ко ли че рез кіль ка ро ків

п’ят над ця ти річ на дів чи на бра ла пер ші уро -
ки ви щої ма те ма ти ки, її ви кла дач був стра -
шен но зди во ва ний: дів чи на не ймо вір но
швид ко за сво ї ла ду же склад ні по нят тя.

Ува га! За пи тан ня: про ко го йде мо ва
в цій іс то рії? (С. Ко ва левсь ка.)

Ве ду чий 1. Зго дом Со фія Ва си лів на
Ко ва левсь ка ста ла чле ном-ко рес пон ден -
том Пе тер бурзь кої ака де мії на ук, на пи са -
ла низ ку чу до вих на уко вих праць, од ну
з яких бу ло від зна че но пре мією Па ризь кої
ака де мії на ук. На віть за раз сту ден ти-ма те -
ма ти ки ви вча ють те о ре му Ко ва левсь кої
та знай ом лять ся з її до слід жен ня ми про
обер тан ня дзи ґи. Ви дат ний ан г лійсь кий
ма те ма тик Джеймс Джо зеф Сіль вестр
при га дує Со фію Ко ва левсь ку у ви гля ді не -
бес ної му зи, по рів ню ю чи її із зем ною спі -
вач кою, яка ви сту па ла в Оксфор ді, та при -
свя чує їй ряд ки сво го со не та:

Ты, чья звез да над озе ром си яет,
И та, что брег Изи ды укра ша ет,
Из зву ков вам спле ту ве нок со не тов.
Она ме ло ди ей всех нас пле ня ет,
При ро ду по ко ряя и по этов…

Ве ду чий 2. А чи зна є те ви, що Со фія
Ко ва левсь ка пи са ла над зви чай но лі рич ні
вір ші й ося га ла Все світ не тіль ки ве ли чи -
ною ма те ма тич но го ге нія, а й ду шею лі ри -
ка, по гля дом ро ман ти ка, за про шу ю чи нас
до спів пе ре жи ван ня най зво руш ли ві ших
мо мен тів її жит тя, мит тє вос тей про ник ли -
вої щи рос ті, від кри тос ті й до ві ри?

При шлось ли раз вам бе зу час т но,
Бес цель но средь тол пы гу лять
И вдруг ка кой-то пес ни страс т ной
Слу чай но зву ки ус лы хать?
На вас не ждан ною вол ною
Пах ну ла па мять прош лых лет,
И что-то ми лое, род ное
В ду ше от к лик ну лось в от вет.
Ка за лось вам, что эти зву ки
Вы в дет ст ве слы ша ли не раз.
Так мно го счас тья, не ги, му ки
В них вспо ми на ло ся для вас.

Спе ши ли вы при выч ным слу хом
На пев зна ко мый уло вить,
За каж дым сло вом ус ле дить.
Вне зап но пес ня за мол ча ла,
И го лос за мер без сле да,
И без кон ца и без на ча ла
Оста лась пес ня на всег да.

Ве ду чий гри ки дає граль ний ку бик.

ІV за вдан ня із зо ши та

Ве ду чий 1. Ра дянсь кий ма те ма тик
Олек сандр Яко вич Хін чин (1894–1959) пі -
знав ви мір ні фун к ції, по втор ний ло га рифм
та асим п то тич ну по хід ну. З 1936 по 1953 рік
опуб лі ко ва но 13 йо го на уко вих ро біт, при -
свя че них пи тан ням ви щої ма те ма ти ки. Але
ма ло хто знає, що пер ші кни ги Олек сан д ра
Хін чи на (1912–1915 рр.) не бу ли при свя че -
ні ма те ма ти ці. Це бу ли по етич ні збір ки,
а ав то ру бу ло всьо го 18 ро ків.

Ува га! За пи тан ня: скіль ки по етич них
збі рок О. Хін чи на бу ло опуб лі ко ва но?(3.)

Ве ду чий 2. Ба га то ви дат них уче них-
ма те ма ти ків бу ли гли бо ки ми ша ну валь -
ни ка ми ху дож ньо го сло ва, а де хто з них
на віть до сяг успі хів у га лу зі ху дож ньої
лі те ра ту ри. Усьо му сві то ві ві до мі по -
етич ні чо ти ри вір ші — ру баї ві до мо го
персь ко го ма те ма ти ка Ома ра Хай я ма.
Він був уче ним, який ба чив світ, як по ет,
і по етом, який мис лив, як уче ний. Тож
у 86-том но му «Енцик ло пе дич но му слов -
ни ку» Брок га у за (1890–1907) він пред с -
тав ле ний дво ма ве ли ки ми са мо стій ни ми
стат тя ми.

Діа лог че рез ві ки від Ра су ла Гам затова
Омар Хай ям, за чем ро нял свой стих
Ты на по ля на уч ных книг сво их?
На ука — вдох, сти хи же — вы дох мой.
На ука — по яс вкруг кра сы зем ной.
По эзия — на по ясе кин жал,
Ко то рый ни ко му не угро жал…

ПОЗАШКІЛЛЯ
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Я ал геб ру, как с пи щею под нос,
От сер д ца че ло ве чес т ву под нес.
Сти хи ж на нем — как ча ши по кра ям
С гус тым ви ном, — от вет ст во вал Хай ям.
— На ука — по ле, что па шу я, знай…
Сти хи же — паш ни той зе ле ный край,
Где я по рой меч таю и пою,
Где об ни маю ми лую мою.
На ука — мысль моя и бы тие,
На ука — все нас ле дие мое.
Сти хи же — обе ща ние мое,
Над гро бье, обе ща ние мое…
Они — как фа кел у ме ня в ру ке,
Как ро дин ка у ми лой на ще ке.

Ве ду чий гри ки дає граль ний ку бик.

V за вдан ня із зо ши та
Ува га! За да ча Ома ра Хай я ма: ко ли

квад рат до рів нює по ло ви ні ко ре ня? 

Ве ду чий гри ки дає граль ний ку бик.

VІ за вдан ня із зо ши та
Ве ду чий 1. Су час ний ук ра їнсь кий ма -

те ма тик, ав тор ба га тьох під руч ни ків ма те -
ма ти ки, за яки ми вчи лись і вчать ся міль йо -
ни ук ра їнсь ких шко ля рів. За до по мо гою
йо го під руч ни ків ви вча ли ма те ма ти ку і ви,
ша нов ні грав ці. По люб ляє вір шу ва ти і ба -
га то ма те ма тич них по нять опи сав у сво їх
вір шах (чис ло нуль, три кут ник і тра пе цію,
ар гу мент і фун к цію). Кіль ка з них при свя -
тив сво їм ко ле гам — ви дат ним ма те ма ти -
кам різ них ча сів.

Ува га! За пи тан ня: на зва ти пріз ви ще
ав то ра під руч ни ків, за яки ми ви ви вча ли
ма те ма ти ку. (Г. Бевз.)

Під ра ху нок ба лів
Сьо ме за пи тан ня (бо нус) для обох

команд. П’ять ба лів от ри має та ко ман да,
яка швид ше дасть від по відь.

Ве ду чий 2. Ува га! За пи тан ня: ко му
з ви дат них ма те ма ти ків при свя чує пое -
тичні ряд ки Гри го рій Пет ро вич Бевз?
(М. Остро градсь кий.)

Та лан та ми ба га та Укра ї на!
Хай на віть від би ва ю чись від орд,
до ла ю чи не во лю і ру ї ни,
все ж ге ні їв на род жує на род.
Най пер ший з них — ….,
ве ли кий, силь ний ті лом і умом,
най ліп ший вче ний у Краю Ко заць кім,
зна вець ана лі зу, ба ліс тик, ак сі ом.
Нью-йорксь кий ака де мік і ту рин -

ський,
па ризь кий, римсь кий — між усіх ши -

рот ві до мий ма те ма тик ук ра їнсь кий,
сла вет ний ук ра їнсь кий пат рі от.
Ген-ген аж де від бать ківської ха ти
пол та вець за мо ря ми по бу вав,
чу жо му на учав ся плід но і ба га то,
та мо ви й зем ля ків не за бу вав.
Він при гор тав, мов си на, Коб за ря

Тараса,
з ним — ук ра їн ст ва мо ло дий роз вій;
на уку ви вів на най ви щу тра су
і мно жив сла ву на ції сво їй.
Дав но, дав но не ма йо го між на ми,
та пам’ятає ге нія весь бі лий світ.
А те о ре ми й ме то ди йо го і до сі зна ні
і зна ти муть їх лю ди сот ні й сот ні літ!

Під сум ки гри
Ве ду чий 1. По ет К. Баль монт як ма те -

ма тич ну та мо раль ну гі по те зу роз гля дає
мож ли вість ви бо ру лю ди ною фор ми
буття:

Мож но жить с зак ры ты ми гла за ми,
Не же лая в ми ре ни че го,
И на век прос тить ся с не бе са ми,
И по нять, что все кру гом мер т во.

Мож но жить, без мол в но хо ло дея,
Не счи тая гас ну щих ми нут,
Как жи вет осен ний лист, ре дея,
Как меч ты поб лек шие жи вут…

Ве ду чий 2. А мож на, по ри на ю чи в су -
пе реч ність бут тя, прой ма тись йо го ша ле -
ним тем пом, би ти ся, рва тись, мис ли ти,
мрі я ти й від чу ва ти, як пуль сує жит тя
в до вер ше ній ло гі ці ма те ма тич них за ко -
нів і в не ви мір нос ті ви ру людсь ких по -
чут тів.

Дві сфе ри зій ш ли ся — не бес на й
земна,

Між них я — лю ди на — стою,
Не на че гін ка ко ра бель на сос на,
Із ке ли ха прос то ру п’ю.
Дві сфе ри — ми нув ши на і май бут тя,
Ву зень кий про мі жок між них,
Я мав би за тис ну ти в ньо го жит тя
З міль йо на ми щасть мо їх, лих.
Я му сив би так, як про гра ма ве лить,
При ро дою да на: прой ти
По то му про між ку, на щад ків ли шить
І зник ну ти в тем ні сві ти.
Мій по ступ нур тує в ле ща тах сфер,
Я — мисль, я — тво рін ня, я — рух.
Об’єд нує ро зум «ко лись» і «те пер»,
В май буть про ри ва єть ся дух.
Я маю ли ши ти свій вік по со бі,
Епо ху, імен ну до бу,
І тим, що на дбав у тяж кій бо роть бі,
По лег шить прий деш ніх судь бу…

Пла тон Во ронь ко

Ве ду чий 1. І не мож на, і не тре ба ста -
ви ти крап ку в не скін чен ній су пе реч ці ма -
те ма ти ків і лі ри ків. Не про ти сто ян ня,
а по єд нан ня мис тец т ва й на уки да рує нам
до вер ше ні ви тво ри на уко во го й ху дож -
ньо го ге нію, вно сить гар мо нію та кра су
у світ, до ві ре ний муд рим і доб рим ру кам
лю ди ни.

ПОЗАШКІЛЛЯ



О. Суш ко,
Бі ло цер ківсь ка шко ла № 11 Ки ївсь кої обл.

Ме та: по ка за ти бать кам, що ви хо ван ня по чи на єть ся в сім’ї;
що доб ре ви хо ван ня та на вчан ня в сім’ї є най біль шим ба гат ст -
вом, го лов ною за по ру кою жит тє вих успі хів ди ти ни.

Ди дак тич ні ма те рі а ли: кар т ки із си ту а ці ями, пла кат «Га ля -
ви на доб ро ти», пам’ят ки для бать ків.

Ре сур с не за без пе чен ня: ар ку ші па пе ру фор ма ту А2 та А4,
скотч (або цін ни ки), сті ке ри, дво сто рон ній скотч; кві ти з па пе ру;
олів ці, руч ки, фло мас те ри, мар ке ри; м’яка іг раш ка.

Хід за нят тя
Вступ не сло во вчи те ля
Доб рий день, ша нов на до ро га ро ди но! Так, са ме ро ди на.

Я не по ми ли ла ся, бо всі при сут ні в цьо му за лі — це од на ве ли ка
ро ди на: бать ки, ді ти, учи те лі. Ми ро ди на з то го дня, як про лу нав
для нас пер ший дзво ник. Адже в кож но го з нас своя сім’я.
Це най до рож чі нам лю ди, які нас най біль ше люб лять, ро зу мі -
ють, то му що ми для них — най рід ні ші. Це на ші бать ки. І ми їх
та кож най біль ше лю би мо, без них не уяв ля є мо се бе. Бо від них
ми одер жа ли най цін ні ше — жит тя.

Пре крас но, ко ли в сім’ї па ну ють мир і зла го да, вза є мо ро зу -
мін ня й по ва га, ко хан ня й вір ність, теп ло й за ти шок. Сто сун ки,

які в ній скла да ють ся, ми не тіль ки про но си мо че рез усе своє
жит тя, во ни нас ви хо ву ють, на вча ють...

Кож ний з нас знає, як важ ко ви хо ва ти свою ди ти ну так, що -
би пи ша тись нею, щоб во на ста ла по ряд ною, чес ною, доб рою
лю ди ною.

А ви хо ван ня по чи на єть ся в сім’ї, ро ди ні.
Пра ви ла ро бо ти гру пи
Впра ва «Моя сім’я»
Ве ду чий про мов ляє фра зу «моя сім’я» і про по нує всім учас -

никам гру пи ко рот ко опи са ти, яка кар ти на сім’ї ви ник ла в уяві
кож но го.

• Орі єн тов ні за пи тан ня:
• Скіль ки і ко го са ме із чле нів сім’ї ви уяви ли?
• Де в цей час зна хо дить ся сім’я?
• Чим зай ня та сім’я?
• Бі ля ко го най ближ че зна хо ди тесь ви?
• Який на стрій у цій уяв ній кар ти ні у вас?
• Що при вер ну ло ва шу ува гу в цій кар ти ні най біль ше?
• Чи хо ті ло сь би щось змі ни ти?

Інфор ма цій не по ві дом лен ня вчи те ля
До свід пе ре ко нує, що жод ні ви хов ні за кла ди, на віть най кра -

щі, не мо жуть ви ко ну ва ти роль, яку ві ді грає сім’я у ви хо ван ні ді -
тей. Са ме ро ди на до по ма гає по до ла ти жит тє ві ви про бу ван ня,
дає ре аль ну під трим ку, все ляє ві ру у влас ні си ли.

Відкритий урок #01’ 201278
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ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї

Тренінгове заняття для батьків.
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Сім’я — це шко ла жит тя, міс це, де ви -
вча ють жит тє вий до свід, а на вчан ня три -
ває близь ко 18-ти ро ків. Ді тей у сті нах
цьо го на вчаль но го за кла ду мож на по рів -
ня ти зі шмат ка ми гли ни. Чим стар ши ми
во ни ста ють, тим біль ше не під да ють ся
«об роб ці», хоч «гон чар» не пе ре ри ває
про це су фор му ван ня, на ма га ю чись ви ко -
рис та ти всі до остан ньо го ре зер ви плас -
тич нос ті ма те рі а лу, ще здат но го на бу ва ти
ба жа ну фор му. Не ми нає і дня без то го,
що би бать ки не на кла ли від би ток на ди тя -
чі ду ші свої ми ви слов лю ван ня ми, оцін ка -
ми, спо со бом по ве дін ки й по вчан ня ми.
Усе це в один пре крас ний день під сві до мо
ввій де в їх ні звич ки.

Які знан ня не об хід ні для успіш но го
ви хо ван ня в ро ди ні? Це на сам пе ред знан -
ня пси хо ло гії. Са ме во но дає мож ли вість
збаг ну ти об’єк тив ні за ко но мір нос ті роз -
вит ку ди ти ни, спе ци фі ку про явів цих за -
ко но мір нос тей у різ ні ві ко ві пе рі о ди; зро -
зу мі ти ін ди ві ду аль ність ди ти ни.

Ана ліз ан кет
Пси хо лог про вів ан ке ту ван ня уч нів

(до да ток 1, 2). Про слу хай те ана ліз цих
ан кет.

Сло во на да єть ся пси хо ло гу.
Впра ва «Ні ме кі но». Ро бо та у гру пах,

сю же ти філь му «Ве чір в сім’ї».
Про тя гом п’яти хви лин учас ни кам

слід при ду ма ти сю жет філь му про те,
як жи ве сім’я про тя гом дня. Кож на гру па
ви зна чає для се бе, яку час ти ну дня пред -
ста вить, по чер зі по ка зує свій фільм за до -
по мо гою жес тів, мі мі ки, сло ва вжи ва ти
не мож на. Пі сля то го як «фільм» бу де по -
ка за ний, гля да чам про по ну єть ся озву чи -
ти кар ти ну.

Слід звер ну ти ува гу на та кі мо мен ти:
Що це за сім’я?
Чим зай ма ють ся чле ни ро ди ни?
Які сто сун ки, ко го і з ким у сім’ї?
Що хо ті ло ся б до да ти до жит тя сім’ї,

щоб во но ста ло ці ка ві шим і здо ро ві шим?
Ро льо ва гра. Ро бо та у гру пах
Пе ред на ми сто їть за вдан ня роз ви ну -

ти здіб нос ті ді тей і вмін ня ро би ти вір но.
Ось од на з та ких си ту а цій.

Два над ця ти річ ний син має ба жан ня до -
по мог ти бать ко ві від ре мон ту ва ти ве ло си -
пед. Звіс но, з ре мон том ве ло си пе да бать ко
мо же швид ше впо ра ти ся сам (ад же си ну
тре ба по ка зу ва ти й роз ка зу ва ти, як пра -
виль но зро би ти ре монт). Ма є мо при най м ні
три спо со би розв’язан ня цієї си ту а ції. При -
пус ти мо, бать ко мо же бу ти ле да чим, зай ня -
тим або муд рим. Які йо го дії?

Для цьо го об’єд на є мо бать ків у три
гру пи: ле да чий, зай ня тий, муд рий (кож на
гру па ро бить ана ліз си ту а ції).

Ви сно вок учи те ля. Муд рий бать ко
спо сте реж ли вий, йо му ві до мо, що, при -
вча ю чи си на до ре мон ту про сто го ве ло си -
пе да, він мо же да ти ди ти ні кіль ка уро ків.
Так, уста нов лю ю чи ра зом з бать ком при -

чи ну по лом ки, ди ти на от ри має знан ня й
до свід зі сфе ри тех ніч ної діа гнос ти ки,
а ви бір ін стру мен тів, по тріб них для ре -
мон ту, до дасть їй на ви чок ве ден ня під го -
тов чих ро біт. У хо ді ре мон ту муд рий бать -
ко про де мон ст рує зра зок якіс ної пра ці,
да ю чи си но ві урок від по ві даль но го став -
лен ня до спра ви та на вча ю чи йо го пра цю -
ва ти не будь-як, а якіс но й від по ві даль но.
Пі сля за кін чен ня ре мон ту, під час при би -
ран ня ро бо чо го міс ця, ди ти на вчить ся
аку рат но по во ди тись як із тех ні кою, так
і з ін стру мен та ми.

Сло во вчи те ля. Пам’ят ка для батьків
Ви хо ван ня ді тей у ро ди ні не зав ж ди

йде глад ко. Ви хо ву ва ти ди ти ну не лег ко,
але пе ре ви хо ву ва ти ще важ че. Най кра -
щий спа док для ді тей — не зо ло то та ма єт -
ки, а доб ре ви хо ван ня та на вчан ня, що є
най біль шим ба гат ст вом, го лов ною за по -
ру кою жит тє вих успі хів. Са ме ця ідея за -
кла де на в на род ній прит чі: «Якщо ви дас -
те сво їй ди ти ні од ну ри би ну, то во на бу де
си та один день. Якщо дас те дві ри би ни,
то во на бу де си та два дні. А як що ви на -
вчи те ди ти ну ло ви ти ри бу, то во на бу де
си та про тя гом усьо го жит тя».

Вру чен ня бать кам «Пам’ят ки для
бать ків».

Зво рот ний зв’язок
Пе ред ва ми «Га ля ви на доб ро ти», да -

вай те її уквіт ча є мо. Кож но му із бать ків
даю па пе ро ву кві точ ку. На пи шіть на них
свої по ба жан ня, від гу ки.

До да ток 1
Анке та «Чи знай о мі бать ки з тво ї ми

проб ле ма ми?»
1. Ти прий шов зі шко ли. Що пе ре ду сім

ці ка вить тво їх бать ків?
2. Про що роз мов ля ють з то бою твої

бать ки, ко ли в них є віль ний час?
3. Чи ра диш ся ти з бать ка ми і про які пи -

тан ня?
4. Чи зна ють твої бать ки, які проб ле ми

те бе ці кав лять?

До да ток 2
Анке та «Бать ки з точ ки зо ру ді тей»

1. До ко го ви най час ті ше звер та є тесь
по до по мо гу?

2. Що по над усе ви ці ну є те у сво їх
батьках?

3. Що за сму чує вас у від но си нах із бать -
ка ми?

4. Чи хо ті ти б ви сто сун ки із сім’ї пе ре -
нес ти на свою май бут ню сім’ю?

5. Що вам хо ті лось би змі ни ти в сім’ї
зараз?

До да ток З
Пам’ят ка для бать ків

Ша нов ні бать ки! Пам’ятай те, що ва -
ша сім’я — най пер ша та най важ ли ві ша
лан ка ви хо ван ня, оскіль ки са ме в ній за -
кла да ють ся ду хов не яд ро осо бис тос ті,

осно ви її мо ра лі, на род жу ють ся та по -
глиб лю ють ся лю бов до бать ків, сім’ї, ро -
ду, на ро ду, до всьо го жи во го, по ва га до
рід ної мо ви, іс то рії, куль ту ри.

Взір цем гу ман них якос тей по вин ні
бу ти на сам пе ред ви са мі, ха рак тер вза є -
мин у ва шій сім’ї.

Отже:
• Ша нуй те один од но го, будь те чуй ни -

ми, уни кай те сва рок та об раз.
• По ка зуй те ді тям при клад доб ро зич ли -

во го став лен ня до ін ших чле нів сім’ї,
су сі дів, спів ро біт ни ків, а та кож до не -
знай о мих лю дей, які по тре бу ють до -
по мо ги. Пам’ятай те: ді ти ко пі юють дії
до рос лих і на сам пе ред бать ків!

• Стеж те, щоб ва ші сло ва не роз хо ди -
ли ся з ва ши ми спра ва ми. Мо лод ший
під лі ток ду же спо сте реж ли вий і до -
пит ли вий, і на віть не ве лич ка фаль ши -
ва нот ка в сі мей но му ор кес т рі мо же
спро во ку ва ти не до ві ру ва шої ди ти ни.
Бать ко ві слід узгод жу ва ти свої дії
стосов но ди ти ни з ді ями її ма те рі,
мате рі — з ді ями бать ка. При га дай мо
на род ну муд рість: «Якщо бать ко ка же
«так», а ма ти — «сяк» — рос те ди ти -
на, як бу дяк!».

• Будь те мо раль ним зраз ком для своєї
ди ти ни. Ва ші син або доч ка — уже
під літ ки, і їм влас ти ве кри тич не став -
лен ня до ва ших якос тей. То му не туп -
цюй те на міс ці, «зрос тай те» ра зом
з ва ши ми діть ми, щоб во ни від чу ва ли
гор дість за бать ків, ба жан ня бу ти схо -
жи ми на вас.

Успіх ви хо ван ня за ле жить від муд ро -
го по єд нан ня лю бо ві до ди ти ни з ви мог -
ли віс тю до неї.

• Ша нуй те ди ти ну, її гід ність і по чут тя.
Умій те по ста ви ти се бе на її міс це, ці -
кав тесь її успі ха ми та не вда ча ми.

Пам’ятай те: тіль ки по ва гою до юної
осо бис тос ті мо же мо на вчи ти її ша ну ва ти
ін ших.

• Вправ ляй те ся зі сво ї ми діть ми в гу -
ман них учин ках. Орга ні зо вуй те їх нє
жит тя так, щоб во ни на ді лі мог ли пік -
лу ва ти ся про тих, хто цьо го по тре бує
(мо лод ший брат або сес т ра, ста рень кі
ба бу ся або ді дусь, хво рі в сім’ї) та до -
по ма га ти стар шим (вір ний роз по діл
до маш ніх обов’яз ків), щоб во ни бу ли
го то ві до по мог ти сво їм дру зям, щоб
зав ж ди бу ли чем ни ми.

• Пам’ятай те, що, ви хо ву ю чи ді тей,
ви ви ко ну є те не тіль ки бать ківський,
а і гро ма дянсь кий обов’язок.

Шко ла — ваш вір ний со юз ник і по -
міч ник. Звер тай тесь до пе да го гів, во ни
зав ж ди від гук нуть ся на ва ші про хан ня й
до по мо жуть у ви хо ван ні ди ти ни.

РОДИНА



ВЕЛИКА ПЕРЕРВА

Пе ред Но вим ро ком тре ба про ба чи ти
всі об ра зи. Хто по сва рив ся — по ми ри тись.

Якщо хтось цьо го дня чхає — то весь
рік бу де щас ли вим.

Якщо в Но вий рік що-не будь ста єть ся
з лю ди ною, це ста ва ти меть ся ці лий рік.

Но вий рік тре ба зу стрі ча ти в но во му
одя зі та взут ті, то ді й весь рік хо ди ти меш
в об нов ках.

Но вий рік тре ба зу стрі ча ти в но вій бі -
лиз ні, що «ближ че до ті ла», — то ді хво ро ба
не при ста не.

Остан ня чар ка на пе ре дод ні Но во го ро -
ку при не се успіх то му, хто її вип’є.

Ко ро вай і сіль на но во річ но му сто лі —
до бла го по луч чя.

Пе ред Но вим ро ком тре ба ви ки ну ти
з до му весь роз би тий по суд.

На пе ре дод ні Но во го ро ку зро біть в осе -
лі ге не раль не при би ран ня. Ра зом зі сміт -
тям і не по тріб ни ми ре ча ми з до му ви но -
сять ся хво ро би, тур бо ти й пе ча лі. Пер ші
п’ять днів но во го ро ку під ло га в до мі
не під мі та єть ся.

Якщо в Но вий рік — гос ті, то весь рік
бу дуть гос ті.

Пе ред Но вим ро ком не мож на ви но си -
ти сміт тя з ха ти, ці лий рік то ді не бу де до -
маш ньо го бла го по луч чя.

Якщо пер ший день у ро ці ве се лий, то й
весь рік бу де та ким.

Пе ред Но вим ро ком не по зи чай те гро -
шей, щоб на ступ ний рік не бу ти в бор гах.

У ко го в Но вий рік у ки ше нях по рож -
ньо, той весь рік про ве де в нуж ді.

На но во річ но му сто лі по вин ні бу ти
в над лиш ку їжа й на пої — то ді весь рік
у сім’ї бу де до ста ток.

Пер ший гість — пер ша лю ди на, яка
пе ре сту пи ла по ріг ва шо го до му в но во річ -
ну ніч, ду же впли ва ти ме на вас у но во му
ро ці.

Кра щий гість, за на род ни ми при кме -
та ми, — ви со кий, тем но во ло сий чо ло вік.
Особ ли во, як що він при но сить із со бою
по да ру нок — яли но ву віт ку, мо не ту або
хліб.

ЦІКАВО ПРО НОВИЙ РІК
Свят ку ван ня Но во го ро ку у ста ро дав -

ніх на ро дів зви чай но спів па да ло з по чат -
ком від род жен ня при ро ди і в основ но му
бу ло при уро че не до бе рез ня.

Тра ди цією від зна ча ти Но вий рік ми зо -
бов’яза ні... жи те лям Ме со по та мії. Усі зем -
ле робсь кі ро бо ти по чи на лись у кін ці бе -
рез ня, пі сля то го, як при бу ва ла во да
в Тиг рі та Євфра ті. Ця по дія про тя гом 12-
ти днів зна ме ну ва ла ся хо да ми, кар на ва -
ла ми, мас ка ра да ми. У цей час за бо ро ня -
ло ся пра цю ва ти, ка ра ти, вер ши ти су ди.

У різ них хрис ти янсь ких кра ї нах у різ ні
іс то рич ні пе рі о ди по ча ток но во го ро ку
від зна чав ся 1 бе рез ня, 25 бе рез ня, 1 ве -
рес ня, 23 ве рес ня та 25 груд ня. Тіль ки
в 1564 ро ці фран цузь кий ко роль Карл IX
на ка зав по чи на ти рік із 1 січ ня; це вста -
нов лен ня по сту по во роз пов сю ди лось
по ін ших за хід них кра ї нах.

У Ро сії, де ще з Х сто літ тя Но вий рік
уста нов лю вав ся 1 бе рез ня, пер ший раз
йо го пе ре нес ли в 1492 ро ці на мо мент за -
кін чен ня зби ран ня вро жаю — на 1 ве рес -
ня. По тім, че рез 200 ро ків, Пет ро I в кін ці
1699 ро ку ви рі шив: «За при кла дом усіх
хрис ти янсь ких на ро дів... ува жа ти но вий
рік не з 1 ве рес ня, а з 1 січ ня 1700 ро ку».

В Індії ці лих ві сім дат, які на го ло шу -
ють ся як Но вий рік. А в Бір мі він по чи на -
єть ся пер шо го квіт ня, у най спе кот ні ші
дні.

В Індо не зію Но вий рік при хо дить
у жов т ні. Усі лю ди при че пу рю ють ся
та про сять один в од но го про ба чен ня

ЯК НОВИЙ РІК ЗУСТРІНЕШ, 
ТАК ЙОГО І ПРОВЕДЕШ
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за не при єм нос ті, які во ни за по ді я ли в по -
пе ред ньо му ро ці.

Мік ро не зій ци та кож про вод жа ють ста -
рий рік 31 груд ня. Але при цьо му жи те лі
од но го з ос т ро вів кож но го 1 січ ня про ки да -
ють ся... з но вим ім’ям. Це ро бить ся, що би
зби ти з тол ку не чис ту си лу. Ра но-вран ці
чле ни сім’ї, за ту ля ю чи рот до ло нею, по ві -
дом ля ють один од но му но ві іме на. При
цьо му хто-не будь з ро ди чів сту кає в бу бен,
що би злий дух не міг під слуха ти.

ЯК ЗВУТЬ ДІДА МОРОЗА 
В РІЗНИХ КРАЇНАХ?

На но во річ них свя тах Дід Мо роз
з’явив ся в кін ці XIX сто літ тя. Він при хо -
дить при ві та ти з на сту па ю чим Но вим ро -
ком і Різ д вом і, як пра ви ло, при но сить
пода рун ки. Але звуть цьо го ста ри ка по-
різ но му: Сан та Кла ус, Пер Но ель, Юлніс -
са ар, Йі у лу ва на або на віть Кер бобо...

У США, Ка на ді, Ве ли кій Бри та нії
та кра ї нах За хід ної Євро пи йо го звуть
Сан та Кла ус. Він одяг не ний у чер во ну
кур точ ку, об ля мо ва ну бі лим хут ром, і в
чер во ні ша ро ва ри. На го ло ві — чер во ний
ков пак.

У Фін лян дії но во річ но го ді да звуть Йо -
у лу пук кі. Він но сить ви со ку ко ну со по діб -
ну шап ку, має дов ге во лос ся та чер во ний
одяг. Йо го ото чу ють гно ми в гос т ро вер хих
ша поч ках і на кид ках, об ля мо ва них бі лим
хут ром.

А в Есто нії Ді да Мо ро за звуть Йі у лу -
вана, й він схо жий на сво го фінсь ко го
роди ча.

У Шве ції два Ді ди Мо ро зи: су ту лий дід
із шиш ку ва тим но сом — Юлтом тен і кар -
лик Юлніс са ар. І той, і ін шій під Но вий рік
хо дять по до мів ках і за ли ша ють по да рун -
ки на під ві кон нях.

У Фран ції теж два Ді ди Мо ро зи. Одно -
го звуть Пер Но ель, що озна чає «Бать ко
Різ д во». Він доб рий і при но сить ді тям
у кор зи ні по да рун ки. Дру го го звуть
Шаланд. Цей бо ро да тий ста рий но сить

хут ря ну шап ку й теп лий до рож ній плащ.
У йо го кор зи ні при хо ва ні різ ки для не -
слух ня них і ле да чих ді тей. Щоб за доб -
рити Ша лан да, ді ти спі ва ють йо му пі -
сень ку.

На Кіп рі Ді да Мо ро за звуть Ва силь. Ді ти
йо му спі ва ють на Різ д во піс ні-про хан ня.

В Іта лії до ді тей при хо дить ста рень ка
Бе фа на. У но во річ ну ніч во на при лі тає
в бу дин ки че рез ди мар і при но сить доб -
рим ді тям по да рун ки, а не слух ня ним ді -
ста єть ся тіль ки зо ла.

У кра ї ні бас ків Ді да Мо ро за звуть
Олен т це ро. Він одяг не ний у на ці о наль -
ний до мо тка ний одяг і но сить із со бою
фляж ку доб ро го іс пансь ко го ви на.

На Ру сі зна ме ни тий ді дусь, Дід Мо роз,
Мо роз Чер во ний ніс, Мо роз-во є во да, —
це Свя тий Ми ко ла, Ми ко ла Чу дот во рець.
Йо го одя гом уже від ві ку є дов га чер во на
з бі лим шу ба. У Ді да Мо ро за дов га бі ла
боро да, у ру ках — по сох. При хо дить він
у гос ті не тіль ки з по да рун ка ми, а й
зі своєю внуч кою Сні гу ронь кою.

У Ру му нії «сніж но го ді ду ся» звуть Мош
Дже рі ле. Він ду же схо жий на на шо го Ді да
Мо ро за.

У Мон го лії Дід Мо роз схо жий на пас ту -
ха. Він одяг не ний у во ло ха ту шу бу й ве ли -
ку ли ся чу шап ку. На бо ку в ньо го та ба кер -
ка, кре мінь і кре са ло, а в ру ках — дов гий
ба тіг.

В Узбе ки ста ні йо го звуть Кер бо бо. Він
одяг не ний у сму гас тий ха лат і чер во ну
тю бе тей ку. У киш ла ки Кер бо бо в’їж д жає
на ос ли ку, нав’юче но му міш ка ми з но во -
річ ни ми по да рун ка ми.

У му суль манські кра ї ни на по чат ку
трав ня при хо дить із по да рун ка ми свій
ста ри чок на ім’я Хи зир Ільяс. Но сить він
чер во ний ков пак, об ви тий зе ле ним
шарфом, і зе ле ний ха лат, на яко му ви шиті
кві ти.
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І. Пав люк,
Ве се ли нівсь ка рай он на 

гу ма ні тар на гім на зія Ми ко ла ївсь кої обл.

«Це не мож ли во», — ска зав Ро зум.
«Це без глуз до», — за ува жив До свід.
«Це мар но», — від рі за ла Ло гі ка.
«Спро буй», — про ше по ті ла Мрія.
У пе рі од ран ньо го ди тин ст ва най го лов ні ше ди во — що ден -

не від крит тя сві ту на вко ло се бе. По тім це ди во, як ві до мо, при -
га сає, май же за бу ва єть ся до рос лою лю ди ною. Але во но бу ло —
це ди во від крит тя. Бу ло, я впев не на, у кож ної до рос лої лю ди -
ни. Бу ло ди во, окри ле не мрі я ми...

*  *  *
Не ве ли ке се ли ще Ве се ли но ве у сте по во му При чор но мор’ї.

За по ро ше на ву ли ця упи ра єть ся в за ліз нич ний на сип. По вто -
ро ва ній у спо ри шах сте жи ні бі жить дів чин ка і ма хає до лонь -
кою услід по їзду, який ті кає від неї.

«Ну ось, зно ву за мрі я лась», — лас ка во бур чить ба бу ся і пе -
рев’язує мої роз би ті ко лі на. А ме ні зов сім не бо ля че, то му
що біль ше за все на сві ті я люб лю ди ви тись на по їзди і мрі я ти
під пе ре стук ва гон них ко ліс про по до ро жі в даль ні кра ї ни.
Як же мож на не мрі я ти, ко ли то бі тіль ки п’ять ро ків, а десь
непо да лік удень і вно чі по спі ша ють па са жирсь кі й то вар ні
поїзди?

Сер деч ко ра діс но б’єть ся. Я в по їз ді, упер ше! Міс то-ге рой
Се вас то поль, Бать ків щи на-Ма ти, ши ро ка на бе реж на, бі лий
теп ло хід по во лі ков зає по мо рю, а пер си ки та кі со ко ви ті й со -
лод кі. Мрії збу ва ють ся!

Час ле тить швид ко. Уже сту ден т ка гео гра фіч но го фа куль -
те ту Кри во різь ко го пе дін с ти ту ту. Го ди на ми роз гля даю кар ти,
ви вчаю пу тів ни ки.

«Зно ву за мрі я ла ся, скіль ки мож на шу ка ти при го ди?», —
сум но гой дає го ло вою та то, а ма ма із три во гою ди вить ся
на мій зі бра ний рюк зак. А ме ні зов сім не страш но, то му
що біль ше за все на сві ті я люб лю по до ро жу ва ти і мрію сво ї ми
очи ма по ба чи ти і при віт ний Ки їв, і со няч ний Крим, і вузь кі
ву ли ці ста рої Ри ги, й каз ко ве За кар пат тя, й Мол да вію з її

нескін чен ни ми са да ми, і ста да оле нів на да ле кій Чу кот ці.
Як же мож на не мрі я ти, ко ли то бі всьо го ві сім над цять, і ти жи -
веш у та кій ве ли чез ній кра ї ні?

Сер це за вми рає від щас тя. Пер ший раз ле чу, ле чу на лі та -
ку за хма ра ми, які ве дуть у за мрі я ний край. Урал, Си бір, За -
бай кал ля, Да ле кий Схід. Звер ху вид но все: ось рус ла ве ли ких
си бірсь ких рі чок, які гор до не суть свої во ди в Льо до ви тий
океан; ось го ри За бай кал ля, ко рич не ві, як шо ко лад, по кри ті
сма раг дом кед рів та ялин.

Не ба га то хто мо же по хва ли тись тим, що бу вав на Бай ка лі.
Я мо жу! Та кої кра си я не ба чи ла ні ко ли: яс к ра во-бла кит не не -
бо, зо ло тис ті хма ри, ся ю че дзер ка ло Бай ка лу, гірсь кі хреб ти,
по кри ті ки ли мом кед рів, струн кі мод ри ни, ча гар ни ки го лу би -
ки й ожи ни, струм ки з хо лод ною криш та ле во-чис тою во дою,
в яких пов ним-пов ні сінь ко ри би. Мрії збу ва ють ся!

А жит тя все «пе ре гор тає ча рів ні сто рін ки». Не має біль ше
на кар ті тієї ве ли кої кра ї ни, в якій я ви рос ла. Не має моєї ми -
лої, доб рої ба бу сі, ві дій ш ла у віч ність моя ма ту ся, а дбай ли во -
го бать ка вже при по ро ши ла си ви на. Ось уже син ді лить ся
зі мною сво ї ми смі ли ви ми пла на ми-мрі я ми, і в мо їх уч нів
стіль ки ці ка вих ідей.

А ме ні зов сім не сум но, то му що біль ше за все на сві ті я
люб лю мрі я ти. Мрія ря тує від сум них ду мок, до по ма гає ви рва -
ти ся зі що ден но го ко ла проб лем і по всяк ден них тур бот. Мрія —
це кра щі лі ки від усіх не при єм нос тей та об раз. Я схи ляю ко лі -
на пе ред муж ніс тю мрій ни ків, які від прав ля ють ся в оди ноч не
пла ван ня в без край ньо му оке а ні або ви вча ють кіс т ки ди но -
зав рів десь в Яку тії, ося га ють та єм ни ці кос міч ної да ле чи ни
або при свя чу ють своє жит тя ви хо ван ню ді тей. Адже са ме
вони — мрій ни ки — роб лять на ше жит тя та ким ці ка вим, ба га -
то гран ним і не по втор ним.

*  *  *
У чо му най го лов ні ший успіх учи те ля? У йо го уч нях, у ви -

пус к ни ках, які, на вчив шись мрі я ти, не за гу би лись у ве ли ко му
сві ті до рос лих і знай ш ли в ньо му се бе.

Не бій те ся мрі я ти са мі! На вчіть мрі я ти ді тей! Мрії збу ва -
ють ся! Го лов не — ви бра ти со бі мрію, усе ін ше до дасть ся.

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ!
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П
ро те не має єди но го ви зна чен ня, що ж ми ро зу -
мі є мо під тер мі ном «здо ров’я». Бо це не тіль ки
від сут ність хво ро би або яко го-не будь де фек ту
роз вит ку. На віть на яв ність хво ро би мо же по-
різ но му впли ва ти на ці ліс ний стан лю ди ни. За -

галь не са мо по чут тя — це й фі зич ні ха рак те рис ти ки ор га -
ніз му, й осо бо ві якос ті лю ди ни, усві дом ле ність її по ве дін ки,
яка або укріп лює здо ров’я, або за вдає йо му шко ди, то му,
на наш по гляд, здо ров’я, як ці ліс ний і в той же час ди на міч -
ний стан, мо же скла да тись із п’яти та ких по каз ни ків:

1.Рі вень і гар мо ній ність фі зич но го роз вит ку.
2.Фун к ці о наль ний стан ор га ніз му (на яв ність ре зер в них

мож ли вос тей основ них фі зіо ло гіч них сис тем).
3.Рі вень імун но го за хис ту.
4.На яв ність то го чи ін шо го за хво рю ван ня або ана то міч -

них де фек тів.
5.Рі вень осо бо вих ха рак те рис тик кон к рет ної лю ди ни, її

мо раль но-во льо ві та мо ти ва цій ні уста нов ки.

Кож на з цих ознак мо же ма ти кіль кіс ний ви раз. І за леж -
но від сту пе ня роз вит ку ці озна ки мо жуть так чи інак ше
впли ва ти на здо ров’я як на ці ліс ний стан. На прик лад, при
гар мо ній но му фі зич но му роз вит ку й доб рих ре зер вах сер -
це во-су дин ної сис те ми в лю ди ни в той же час мо же бу ти
низь кий рі вень іму ні те ту, за гар то ва нос ті і в ре зуль та ті —

час ті про студ ні за хво рю ван ня, схиль ність до за гос т рен ня
хро ніч них хво роб.

Це не прос те шкіль не се ре до ви ще
Учи те лі — пред с тав ни ки стре со ген ної про фе сії. Особ ли -

ва від по ві даль ність і пов’яза на з нею ви со ка нер во во-емо -
цій на на пру га, не об хід ність прий ма ти опе ра тив ні рі шен ня,
не рів но мір ність на ван та жен ня, ви со ка щіль ність між осо -
бо вих кон так тів, мож ли вість кон ф лік тів при не об хід нос ті
ви ко ну ва ти за пла но ва ний осяг ро бо ти в жор ст ких тим ча -
со вих рам ках — усе це не га тив но по зна ча єть ся на фі зич но -
му, пси хіч но му, со ці аль но му здо ров’ї вчи те ля, стає при чи -
ною ви ник нен ня про фе сій них за хво рю вань. То му вчи те лю
особ ли во важ ли во не тіль ки во ло ді ти знан ня ми про збе ре -
жен ня здо ров’я, а і зна ти кон к рет ні тех но ло гії йо го за без пе -
чен ня. Учи те лі по тре бу ють по стій ної ре абі лі та ції в різ них
спор тив но-оздо ров чих і пси хо те ра пев тич них про це ду рах.

Так скла ло ся, що в учи тель сь ко му се ре до ви щі ду же
низь кий пре стиж здо ров’я. Тру до вим за взят тям у мо мент
по га но го са мо по чут тя або хво ро би вчи те лі на віть бра ву -
ють. Хо ча не вір ни ми уста нов ка ми вчи тель не тіль ки за вдає
шко ди сво є му здо ров’ю, а і впли ває на став лен ня сво їх уч -
нів до здо ро во го спо со бу жит тя. Не за леж но від своєї спе ці -
аль нос ті він по ви нен ви хо ву ва ти в уч нів стій ку мо ти ва цію
на здо ров’я. А це мож ли во, тіль ки як що він на влас но му

Людство вже багато століть
роздумує про своє здоров'я 
та шукає можливості
підтримувати 
його якомога довше.

УЧИТЕЛЮ, ПОДБАЙ ПРО СЕБЕ!
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досві ді пі знав цін ність здо ро во го спо -
со бу жит тя, ці ле спря мо ва но пра цю вав
над сво їм здо ров’ям... То ді він змо же
ство ри ти в освіт ній уста но ві здо ро ве
се ре до ви ще.

А по ки що в нас шкіль не се ре до ви -
ще здо ро вим жод ним чи ном не на звеш.
Навчальне на ван та жен ня не від по ві дає
ві ко вим особ ли вос тям ді тей, ме то ди ка
ви кла дан ня не вра хо вує ін ди ві ду аль -
них мож ли вос тей уч нів... Авто ри тар -
ний стиль ро бо ти вчи те ля, склад на
пси хо ло гіч на ат мо сфе ра у шкіль них ко -
лек ти вах, не ви прав да на ін тен си фі ка -
ція осві ти — усе це ве де до різ ко го зни -
жен ня рів ня здо ров’я ді тей.

Труднощі ро зу мо вої пра ці
Пе да го гіч на про фе сія від но сить ся

до ро зу мо вої пра ці і, зна чить, ви ма гає
ве ли кої ін те лек ту аль ної на пру ги та
при пус кає слаб ку м’язо ву ак тив ність.
Особ ли вос ті ро зу мо вої пра ці по ля -
га ють у та ко му:

• на пру же ність ро зу мо вих про це сів
з ви со кою ди на міч ніс тю й си лою
збуд ли во-галь мів них про це сів
у цен т раль ній нер во вій сис те мі;

• не рів но мір ність на ван та жень, не -
об хід ність прий ма ти тер мі но ві
та не стан дар т ні рі шен ня, мож ли -
вість ви ник нен ня кон ф лік т них си -
ту а цій;

• не рег ла мен то ва ний гра фік ро бо ти;
• склад ність вза ємо сто сун ків з ото -

чу ю чи ми;
• ве ли кий і щіль ний по тік ін фор ма -

ції, на пруження пам’яті, ува ги,
сприй нят тя й від тво рен ня но вої ін -
фор ма ції;

• низь ка ру хо ва ак тив ність.

Оскіль ки ін те лек ту аль на пра ця
у про це сі ево лю ції ви ник ла на ба га то
піз ні ше м’язо вої, ме ха ніз ми адап та ції
до неї в «го мо са пі єнс» оста точ но ще
не скла лись. І цей про цес, оче вид но,
усклад ню єть ся дво ма вза єм но про ти -
леж ни ми об ста ви на ми. З од но го бо ку,
об сяг ін фор ма ції у сві ті кож ні 10–
12 ро ків по дво юєть ся. Від су час ної лю -
ди ни по тріб ні все більш ви со ка пси -
хічна стій кість, усе більш три ва ле нер-
вове на пруження, умін ня все дов ше
кон цен т ру ва ти ува гу... З ін шо го бо ку,
усе біль ше й біль ше зни жу єть ся ру хо ва
ак тив ність пра ців ни ка, зай ня то го
у сфе рі ро зу мо вої пра ці. При по єд нан -
ні цих двох умов стом лен ня при ро зу -
мо вій ро бо ті при зво дить до пе рез буд -
жен ня та нев ро ти за ции, а хро ніч на
вто ма — до зни жен ня пра цез дат нос ті
й роз вит ку ба га тьох за хво рю вань.

Про фе сія вчи те ля, аку му лю ю чи
в со бі всі не до лі ки ро зу мо вої пра ці, від -
різ ня єть ся ще й ви со кою щіль ніс тю

між осо бо вих кон так тів, а зна чить,
і ви со кою ві ро гід ніс тю кон ф лік тів. Пе -
да го гіч на про фе сія до то го ж по єд нує
в со бі і твор чу, й орга ні за торсь ку, й до -
слід ниць ку ді яль ність. Усі ці особ ли -
вос ті роб лять ро бо ту вчи те ля знач но
склад ні шою, ніж ро бо та лю ди ни, зай -
ня тої у сфе рі ма те рі аль но го ви роб ниц -
т ва й об слу го ву ван ня.

Без ви хід них і ре жи му
Пра ця вчи те ля ду же спе ци фіч на.

Не лег ко вста но ви ти грань, де за кін чу -
єть ся ви роб ни ча, «служ бо ва» ді яль -
ність і по чи на єть ся гро мадсь ка, ко ли
під ви щен ня ква лі фі ка ції пе ре хо дить
у чи тан ня «для се бе». Учи тель про дов -
жує тру ди тись і в не ро бо чий час: ана -
лі зує про ве де ні уро ки, про ду мує май -
бут нє за нят тя, на ко пи чує но ву ін фор -
ма цію. Особ ли вість ін те лек ту аль ної
пра ці по ля гає в то му, що на віть пі сля
при пи нен ня ро бо ти дум ки про неї збе -
рі га ють ся ще дов го. А це ве де до пе ре -
ван та жен ня та ви ник нен ня не вро зів.

Пе да го гіч на пра ця ви ма гає доб ро -
го здо ров’я, фі зич ної та пси хіч ної під -
го тов ле нос ті, урів но ва же нос ті нер во -
вих про це сів... Учи те лю тре ба ма ти ве -
ли ку пра цез дат ність, ви три му ва ти дію
силь них по драз ни ків, умі ти кон цен т -
ру ва ти ува гу, бу ти ак тив ним, ба дьо -
рим, збе рі га ти про тя гом усьо го ро -
бочо го дня ви со кий за галь ний та
емоцій ний то нус, здат ність швид ко
від нов лю ва ти си ли. Ви со кі ви мо ги
до врів но ва же нос ті нер во вих про це сів
ви кли ка ні тим, що вчи те лю че рез ха -
рак тер йо го ді яль нос ті не об хід но:

• бу ти стри ма ним у си ту а ці ях, що
про во ку ють ін тен сив не збуд жен ня;

• про яв ля ти тер пін ня, урів но ва же -
ність, зі бра ність;

• бу ти ви три ма ним і спо кій ним в
умо вах ді яль нос ті, що змі ню ють ся;

• від різ ня тись чіт кіс тю дик ції, умі ти
ви раз но ви слов лю ва ти дум ки...

Ви со кі ви мо ги до рух ли вос ті нер во -
вих про це сів вчи те ля пов’яза ні з тим,
що він по ви нен при сту па ти до рі шен ня
по став ле них за дач «без роз гой ду ван-
ня», швид ко пе ре ми ка ти ся з од но го ви -
ду ді яль нос ті на ін шій; швид ко зви ка ти
до но вої об ста нов ки, уста нов лю ва ти
кон так ти, не ви му ше но від чу ва ти се бе
в ко лі не знай о мих і ма ло знай о мих
людей. Однією з особ ли вос тей пра ці
вчи те ля є не об хід ність про во ди ти по -
 стійний са мо кон т роль, до ла ти свою
емо цій ну на пруженість, під три му ва ти
кон цен т ра цію ува ги для до сяг нен ня
ви со ких пе да го гіч них ре зуль та тів.

Інша особ ли вість пе да го гіч ної ді -
яль нос ті — не об хід ність по стій но
розпо ді ля ти ува гу, ви ко ну ва ти кіль ка

ви дів ді яль нос ті од но час но. На прик -
лад, по єд ну ва ти фрон таль ну та ін ди -
віду аль ну ро бо ту; слу ха ти від по відь
уч ня, ана лі зу ва ти її і три ма ти в по лі
зо ру весь клас; по яс ню ва ти но вий
мате рі ал і під три му ва ти ак тив ність
кла су; пи са ти за вдан ня на дош ці й по -
яс ню ва ти то що.

Спе ци фі ка пе да го гіч ної пра ці по ля -
гає та кож у по стій но му на ван та жен ні
на го ло со вий апа рат, який є ду же
склад ною, тон кою та лег ко враз ли вою
сис те мою. То му не рід кіс ні ви пад ки, ко -
ли через 5–7 ро ків пе да го гіч ної ді яль -
нос ті го лос учи те ля по збав ля єть ся ба -
га то ма ніт них від тін ків, стає тьмя ним.

З’яв ля ють ся про фе сій ні за хво рю -
ван ня, які від чут но зни жу ють пра це -
здат ність й ефек тив ність на вчан ня.
За хво рю ван ня го ло со во го апа ра ту
час ті ше за все ви ни ка ють як на слі док
пе ре нап ру жен ня. Ще од на особ ли -
вість пра ці вчи те ля по ля гає у від сут -
нос ті по стій но го ре жи му дня. Роз клад
уро ків час то мі ня єть ся, у ба га тьох
шко лах учи те лям до во дить ся пра цю -
ва ти у дві змі ни. Час та лом ка ре жи му
теж ве де до зни жен ня пра цез дат нос ті,
емо цій них зри вів, по яви не вро зів на -
віть у до свід че них пе да го гів.

Не має в ро бо ті вчи те ля (ви клю ча ю -
чи вчи те ля фіз куль ту ри) й на леж но го
фі зич но го на ван та жен ня. А для нор -
маль ної ді яль нос ті моз ку по тріб но,
щоб у ньо го по сту па ли ім пуль си від
різ них сис тем ор га ніз му, у то му чис лі й
від м’язів.

Про фе сій не здо ров’я вчи те ля мож -
на ви зна чи ти як ці ліс ний ба га то ви -
мір ний ди на міч ний стан ор га ніз му,
який до зво ляє пе да го гу в мак си маль -
но му сту пе ні ре алі зу ва ти свій по -
тенціал у про фе сій но-пе да го гіч ній
діяль нос ті.

Про фе сій на куль ту ра
Рі вень про фе сій но го здо ров’я вчи -

те ля на пря му за ле жить від рів ня йо го
куль ту ри. У вчи те ля по вин на бу ти
стій ка мо ти ва ція на збе ре жен ня здо -
ров’я, по тре ба в йо го збе ре жен ні. Він
по ви нен зна ти свої ге не тич ні, фі зіо ло -
гіч ні, пси хо ло гіч ні мож ли вос ті, спо со -
би кон т ро лю здо ров’я; умі ти адек ват но
оці ню ва ти ре зер ви сво го ор га ніз му,
щоб ра ці о наль но управ ля ти ни ми.

Учи тель по ви нен ста ви ти здо ров’я
в ряд го лов них жит тє вих цін нос тей,
ви зна ва ти ак тив ну роль са мої лю ди ни
у збе ре жен ні сво го здо ров’я, по стій но
«пра цю ва ти над со бою», жи ти в ре жи -
мі ро зум них об ме жень і на ван та жень.
Це склад на й ко піт ка ро бо та, але її ре -
зуль та том мо же ста ти про фе сій не дов -
го літ тя.
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Укра їнська лі те ра ту ра

Та рас Шев чен ко. Дра ма «На зар Сто до ля» —
твір про ве ли ке ко хан ня, бла го род ст во та під лість.
Ха рак те рис ти ка ге ро їв п’єси. Урок з ук ра їнської лі -
те ра ту ри для 9 кла су
Ага ла ко ва Люд ми ла Сер гі їв на, учи тель ук ра їнської
мо ви, До нець ка шко ла № 93 ім. М. П. Жер дє ва.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ме ді ап -
ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — ознай о ми ти уч нів
із тво ром, на вчи ти сприй ма ти текст ху дож ньо го тво -
ру з ін с це ну ван ня, до по мог ти усві до ми ти йо го ідей -
но-ху дож ні особ ли вос ті, ес те тич ну при ваб ли вість;
роз ви ва ти на вич ки вдум ли во го чи тан ня

Чи лег ко бу ти «бі лою во ро ною»? Урок з ук ра -
їнської лі те ра ту ри для 8 кла су
Андрю ши на На та лія Іва нів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Чер во но ар мійська шко ла Бі ло ку -
ра кинсько го рай о ну Лу ганської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку у 8 кла сі на мо раль но-
етич ні проб ле ми опо ві дан ня В. Дроз да «Бі лий кінь
Шеп та ло» у фор мі ток-шоу «Я так ду маю». Ме та —
спи ра ю чись на гли бо ке знан ня уч ня ми тек с ту опо ві -
дан ня, з’ясу ва ти йо го мо раль но-етич ні проб ле ми,
роз кри ти але го рич ний зміст і го лов ну дум ку; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ком па ра тив но го ана лі зу ге ро їв
та їх ніх учин ків

І. Фран ко «Фар бо ва ний Лис». Урок з ук ра -
їнської лі те ра ту ри для 5 кла су
Ани щен ко На та ля Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Шах тарська шко ла
№ 13 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ком бі но ва но го уро ку в 5 кла сі
на за яв ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — опра цю ва ти ідей но-ху дож ній зміст каз ки,
оха рак те ри зу ва ти об раз Ли са Ми ки ти; ви зна чи ти
основ ні ри си йо го вда чі; роз ви ва ти ува гу, пам’ять,
куль ту ру зв’яз но го мов лен ня

Опо ві дан ня Анті на Ло тоць ко го «Ми хай ло-се ми -
лі ток». Урок з ук ра їнської лі те ра ту ри для 5 кла су

Анто нюк Окса на Гри го рів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, По півська шко ла № 1 Кар -
лівсько го рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 5 кла сі.
Ме та — по знай о ми ти з біо гра фією пись мен ни ка
та йо го тво ром для ді тей; по гли би ти ви вче не про до -
бу Ки ївської Ру сі; роз ви ва ти куль ту ру зв’яз но го мов -
лен ня, ло гіч не мис лен ня, умін ня гра мот но ви слов лю -
ва ти свої дум ки, по чут тя, спо сте ре жен ня; ро би ти ви -
снов ки й уза галь ню ва ти; при щеп лю ва ти лю бов
до рід но го краю

Услав лен ня бой о во го то ва рис т ва ко за ків у по -
віс ті «Та рас Буль ба» та за суд жен ня зрад ниц т ва.
Урок з ук ра їнської лі те ра ту ри
Гри цен ко Оле на Гри го рів на, учи тель сві то вої лі те ра -
ту ри, Ми роць ка шко ла Ки є во-Свя то шинсько го рай -
о ну Ки ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
по ка за ти ге ро їзм за по рож ців у бою під Дуб но, про -
ана лі зу вав ши 9-й роз діл по віс ті; роз ви ва ти в уч нів
на вич ки ви раз но го чи тан ня, стис ло го пе ре ка зу
та чи тан ня в осо бах; ви хо ву ва ти в уч нів по чут тя пат -
рі о тиз му, від ра зу до зрад ниц т ва

Хто не знає сво го ми ну ло го, той не вар тий сво го
май бут ньо го. Урок з ук ра їнської лі те ра ту ри
Кун дель Ва лен ти на Олек сан д рів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Крас но по лянська шко ла
Ве ли ко но во сіл ківсько го рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з лі те ра ту ри рід но го краю
на за яв ле ну те му за твор чіс тю П. Бай де бу ри — по каз во -
єн но го ли хо літ тя та ге ро їз му до рос лих і ді тей у бо роть бі
з во ро гом за опо ві дан ня ми «Син» та «Ма лий Тим ко»

С. Чер ка сен ко. Ма лень кий гор бань. Образ Пав -
ли ка — ду шев но кра си во го й щед ро го хлоп чи ка.
Урок з ук ра їнської лі те ра ту ри для 6 кла су
Ряб ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їнської мо ви
та лі те ра ту ри, Гу ляй піль ський ко ле гі ум «Лі дер» За -
по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 6 кла сі на за яв ле ну те му.
Ме та — про дов жи ти ро бо ту над ана лі зом тво ру; роз -

кри ти ха рак тер Пав ли ка, йо го по ве дін ку, вчин ки,
сто сун ки з ін ши ми діть ми, став лен ня до ньо го ав то ра
й ін ших пер со на жів; осмис ли ти роль ви со ких мо -
раль них якос тей у ста нов лен ні влас ної осо бис тос ті

Л. По но ма рен ко «Гер пе ре мо же ний». Урок з ук -
ра їнської лі те ра ту ри для 7 кла су
Сит ни ко ва Оле на Ві та лі їв на, учи тель ук ра їнської мо -
ви та лі те ра ту ри, То резь ка шко ла № 8 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку у фор мі про ек ту на за яв -
ле ну те му в 7 кла сі з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — стис ло ознай о ми ти уч нів з жит тям і твор чіс -
тю пись мен ни ці; про ана лі зу ва ти її но ве лу; ви зна ча -
ю чи на скріз ний гу ма ніс тич ний па фос тво ру; роз ви -
ва ти вмін ня гра мот но ви слов лю ва ти влас ні дум ки;
ко мен ту ва ти епі зо ди тво ру

По чат ко ва шко ла

Слав на донь ка Укра ї ни. Урок з по за клас но го чи -
тан ня для 4 кла су
Пен зай Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла сів;
Тро цен ко Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель кур су «Схо -
дин ки до ін фор ма ти ки», Уманська шко ла № 14 Чер -
каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
з ви ко ри стан ням ІКТ у 4 кла сі на за яв ле ну те му. Ро -
бо та по да на у ви гля ді ме ді ап ре зен та ції жит тя
та твор чос ті Ле сі Укра їн ки

Г. М. Ци фе ров «Жи ло на сві ті сло не ня». Урок
з по за клас но го чи тан ня для по чат ко вої шко ли
Арна ут Га ли на Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Кри во різь ка Тер нівська гім на зія Дніп ро пет -
ровської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
з еле мен та ми каз ко те ра пії на за яв ле ну те му. Ме та —
ознай о ми ти уч нів із зміс том каз ки; учи ти пра виль но
оці ню ва ти вчин ки го лов них ге ро їв, пов’яза ти ма те рі -
ал уро ку з жит тє вим до сві дом ді тей, роз ви ва ти твор -
че та са мо стій не мис лен ня, ес те тич ний смак ді тей;
ви хо ву ва ти по чут тя друж би, вза є мо до по мо ги
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За кріп лен ня знань про зву ко ві зна чен ня бук ви

«р», «Р». Урок з чи тан ня для 1 кла су
Ба бич Ві ра Дмит рів на, ди рек тор шко ли, учи тель по -
чат ко вих кла сів, По півська шко ла № 1 Кар лівсько го
рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня на за яв ле ну те му
в 1 кла сі. Ме та — фор му ва ти в уч нів на вич ки чи тан -
ня слів і ре чень з бук вою «р»; роз ви ва ти в них об раз -
не мис лен ня, умін ня чіт ко ви слов лю ва ти свої дум ки,
а та кож зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти в ді тей по ва гу
до лю дей, які об роб ля ють зем лю

Пра ва й обов’яз ки ди ти ни вдо ма та у шко лі.
Урок з основ здо ров’я для 2 кла су
Бой ко Ярос ла ва Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бо го род чанська шко ла № 1 Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з основ здо ров’я у 2 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — фор му ва ти уяв лен ня уч нів
про пра ва ди ти ни; з’ясу ва ти їх обов’яз ки вдо ма
та у шко лі; роз ви ва ти вмін ня ді тей спіл ку ва тись і під -
три му ва ти то ва риські сто сун ки з од но клас ни ка ми

Урок кри тич но го мис лен ня для по чат ко вої
школи
Бон да рен ко Лю бов Еду ар дів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, То резь ка гім на зія сус піль но-гу ма ні тар но го
про фі лю До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку за тех но ло гією роз вит ку
кри тич но го мис лен ня за опо ві дан ням В. Су хо -
млинсько го «Чо му го лу би при ле ті ли до Оле га». Ме -
та — по знай о ми ти з опо ві дан ням; на вча ти пра виль -
но го, ви раз но го, сві до мо го чи тан ня; учи ти по рів ню -
ва ти, ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти уяву,
умін ня ви слов лю ва ти свою дум ку

За кріп лен ня знань про зву ко ві зна чен ня бук ви
«це». Опра цю ван ня тек с ту «Цир ко ва за ліз ни ця».
Урок з чи тан ня для 1 кла су
Бор т ні ко ва Ла ри са Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Уманська шко ла № 14 Чер каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня в 1 кла сі на за яв -
ле ну те му з ви ко ри стан ням ди дак тич них ігор. Ме -
та — за крі пи ти знан ня уч нів про бук ву «це», учи ти
чи та ти сло ва з ви вче ною бук вою; ви ко ну ва ти зву ко-
бук ве ний ана ліз слів; за крі пи ти вмін ня чи та ти зв’яз -
ний текст, від по ві да ти на за пи тан ня

Зи муш ка-зи ма. Урок з по за клас но го чи тан ня
для 3 кла су. (Рос. мо ва)
Бул га ко ва На та ля Де ни сів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
на за яв ле ну те му у 3 кла сі. Ме та — роз ви ва ти на вич -
ки ви раз но го чи тан ня та удос ко на лю ва ти йо го тех ні -
ку; спри я ти роз вит ку пі зна валь но го ін те ре су; роз ви -
ва ти пам’ять, ува гу, твор чість, мо ву уч нів

А. С. Пуш кин. «Сказ ка о ца ре Сал та не». Урок
з ро сійсько го чи тан ня для 4 кла су. (Рос. мо ва)
Ва си лянська Ал ла Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ком бі но ва но го уро ку ро сійсько -
го чи тан ня в 4 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — на -
вчи ти уч нів ви раз но чи та ти каз ку; роз ви ва ти їх на -
вич ки чи тан ня, ус ну мо ву, зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас ді тей; при щеп лю ва ти їм ін те рес до чи тан ня;
ви хо ву ва ти в уч нів ува гу та тру до ву дис цип лі ну
на уро ці

Сло во, зна чен ня сло ва. Урок з ук ра їнської мо ви
для 3 кла су
Глам бер Не ля Ле о ні дів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Ка ра би нівська шко ла Пав ло градсько го рай о ну
Дніп ро пет ровської обл.
Ано та ція: Роз роб ка під сум ко во го уро ку на за яв ле ну
те му у 3 кла сі у фор мі гри «Хто? Де? Ко ли?». Ме та —
за кріп лю ва ти знан ня про пря ме й пе ре нос не зна чен -
ня слів, ба га то знач ність сло ва, си но ні ми й ан то ні ми;
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, роз ви ва ти ін те рес
до сло ва, твор че мис лен ня та мов лен ня уч нів

Іван Фран ко «Ли сич ка-ку ма». Урок з чи тан ня
для 4 кла су
Го лу бен ко Юлія Пет рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Друж ківська шко ла № 1 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня в 4 кла сі на за яв -
ле ну те му з фор му ван ня на ви чок швид ко го та ви раз -

но го чи тан ня шля хом вті лен ня ін тер ак тив них тех но -
ло гій. Ме та — про дов жи ти знай ом ст во уч нів з осо -
бис тіс тю пись мен ни ка; фор му ва ти на вич ки скла дан -
ня ха рак те рис ти ки дій о вих осіб, ви зна чен ня основ -
ної дум ки каз ки; роз ви ва ти вмін ня ви ді ля ти го лов не
в тек с ті

Влас ти вос ті во ди-рі ди ни. Во да-роз чин ник. Роз -
чин ні й не роз чин ні у во ді ре чо ви ни. До слі ди. Урок
з при ро доз нав ст ва для 3 кла су
Грев цо ва Зоя Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Арте мівська шко ла № 10 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку при ро доз нав ст ва на за яв -
ле ну те му у 3 кла сі. Ме та — фор му ва ти уяв лен ня про
влас ти вос ті во ди-рі ди ни та во ди-роз чин ни ка; роз ви -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки, учи ти
пра цю ва ти у гру пах; пра виль но й охай но про во ди ти
до слі ди; ви хо ву ва ти то ва риські сто сун ки

Рід не зем ле моя, ми у те бе в бор гу. Ви хов ний за -
хід з до вкіл ля для по чат ко вої шко ли
Гри го ра щук Ма рія Юрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ста ро ко сівська шко ла Ко сівсько го рай о ну
Іва но-Фран ківь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду з до вкіл ля
на за яв ле ну те му. Ме та — під су му ва ти пі зна валь ні
ін те ре си уч нів, спри я ти ви хо ван ню в них по чут тя
пре крас но го; за кріп лен ня по нят тя «чер во на кни га»,
удос ко на лю ва ти ус не мов лен ня; фор му ва ти еко ло -
гіч ну куль ту ру та сві до мість ді тей

Favourite lesson. Урок з ан г лійської мо ви для
3 кла су
Гри го рен ко Юлія Бо ри сів на, учи тель ан г лійської мо -
ви, Ре ше ти лівська шко ла Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ан г лійської мо ви у 3 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — за крі пи ти на зви днів тиж -
ня, на зви на вчаль них пред ме тів; учи ти скла да ти роз -
клад уро ків, роз по ві да ти про улюб ле ний урок; роз -
ви ва ти ко му ні ка тив ні вмін ня, на вич ки чи тан ня, ло -
гіч не мис лен ня, умін ня пра цю ва ти у гру пах

Візь му пе ро і спро бую… Урок з по за клас но го
чи тан ня для 3 кла су
Гри гор чук Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ста ро кос тян ти нівська гім на зія Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
у 3 кла сі на за яв ле ну те му у фор мі зу стрі чі з міс це -
вою по ете сою Ра ї сою Ко тик. Йо го ме ту мож на
окрес ли ти сло ва ми: На ші ді ти вмі ють вір ші / Не тіль -
ки слу ха ти і вчи ти. / Во ни й са мі вмі ють тво ри ти. /
І то му всі зго ра ють від ба жан ня / Роз по ча ти свої «чи -
тан ня»

Во да ис точ ник жиз ни. Свой ст ва во ды —
жидкос ти. Урок з при ро доз нав ст ва для 3 кла су.
(Рос. мо ва)
Гринь Оле на Олек сан д рів на, учи тель фран цузь кої
мо ви, До нець ка шко ла № 88.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку при ро доз нав ст ва на за яв -
ле ну те му у 3 кла сі. Ме та — зба га ти ти знан ня уч нів
про зна чен ня во ди у при ро ді та для лю ди ни; про дов -
жи ти ро бо ту з фор му ван ня знань про жи ву й не жи -
ву при ро ду та про вза єм ний зв’язок між ни ми. У до -
дат ку — ме то дич ні ма те рі а ли

По рів нян ня ви ра зів. Зна ход жен ня зна чен ня ви -
ра зів. Розв’язу ван ня за дач на дві дії різ но го сту пе -
ня. Урок з ма те ма ти ки для 2 кла су
Де ни сюк Люд ми ла Сте па нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, НВК «Но во во линська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 1 — ко ле гі ум» Во линської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку з ма те ма ти ки у 2 кла сі
на за яв ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — за кріп лю ва ти знан ня уч нів от ри ма них
на по пе ред ніх уро ках; від пра цьо ву ва ти вмін ня пра -
цю ва ти над за да чею; роз ви ва ти об чис лю валь ні на -
вич ки, пам’ять, уваж ність мис лен ня; сти му лю ва ти
до слід ниць кі праг нен ня уч нів

По са діть ка ли ну ко ло сер ця, щоб цві ла во на
в ду ші. Урок з чи тан ня для 2 кла су
Ди рів Га ли на Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Бо го род чанська шко ла № 1 Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня у 2 кла сі на за -
явле ну те му. Ме та — роз ви ва ти знан ня уч нів про

рос ли ни-сим во ли Укра ї ни та на вич ки чи тан ня вір -
шо ва них тво рів; на вчи ти уч нів ана лі зу ва ти про чи та -
не, ви ді ля ти у тво рі го лов ну дум ку; зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас уч нів

Умо ви успі ху. Урок з гро ма дянської осві ти для
3 кла су
Дмит рен ко Ва лен ти на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Свеська спе ці а лі зо ва на шко ла № 2 «Лі цей»
Ямпіль сько го рай о ну Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку гро ма дянської осві ти
на за яв ле ну те му у 3 кла сі. Ме та — про дов жи ти фор -
му ва ти по нят тя про успіх; ознай о ми ти з умо ва ми,
що до по ма га ють йо го до сяг ти; роз ви ва ти до пит -
ливість, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти ба жан ня
вчитись, роз ви ва тись, до ся га ти успі ху

В. Не стай ко «Ру день кий». Урок з чи тан ня для
2 кла су
До лін ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о ну
Во линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня у 2 кла сі на за яв -
ле ну те му. Ме та — фор му ва ти на вич ки сві до мо го
вираз но го швид ко го чи тан ня; удос ко на лю ва ти на -
вич ки ро би ти ана ліз про чи та но го тек с ту; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти по чут тя щед -
рос ті

Ре чен ня. Ро бо та над ін то на цією роз по від них
і пи таль них ре чень. Усний твір за ілюс т ра цією.
Урок для по чат ко вої шко ли
Дон цо ва На та ля Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До нець ка шко ла № 89.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
уза галь ни ти зна чен ня уч нів про ре чен ня, як оди ни -
цю мов лен ня, про ви ди ре чень за ме тою ви слов лю -
ван ня; фор му ва ти умін ня пе ре да ва ти зміст ма люн ка
та скла да ти за ним роз по відь. У до дат ку — ме то дич ні
ма те рі а ли

Впра ви та за да чі на за сво єн ня ви вче них таб -
лиць мно жен ня й ді лен ня чи сел 2 та 3. Урок з ма те -
ма ти ки для по чат ко вої шко ли
Ду ма Оль га Пет рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Чор т ківська шко ла Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку у фор мі КВК на за зна че ну
те му. Ме та — пе ре ві ри ти рі вень ово ло дін ня уч ня ми
на вчаль но го ма те рі а лу; за крі пи ти ви ко ри стан ня
зв’яз ка дій мно жен ня й ді лен ня під час розв’язу ван -
ня при кла дів; вправ ля ти уч нів у розв’язу ван ні прос -
тих і скла де них за дач

Таб ли ця мно жен ня на 5. Розв’язу ван ня прос тих
за дач на збіль шен ня і змен шен ня чис ла в кіль ка
раз. Урок з ма те ма ти ки для 2 кла су
Ерб Оль га Вя чес ла вів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Одеська спе ці а лі зо ва на шко ла № 10 ім. льот чи ків-
кос мо нав тів Г. Т. Доб ро воль сько го та Г. С. Шо ні на.
Ано та ція: Кон с пект уро ку з ма те ма ти ки з ви ко ри -
стан ням ІКТ на за яв ле ну те му у 2 кла сі. Ме та —
ознай о ми ти уч нів із за да ча ми, які міс тять збіль шен -
ня або змен шен ня чис ла в кіль ка ра зів; за кріп лю ва ти
знан ня таб ли ці мно жен ня чис ла п’ять. Для ро бо ти
на уро ці по тріб ні сиг наль ні кар т ки та кар т ки з при -
кла да

Зна ход жен ня зна чень ви ра зів, що міс тять дуж -
ки. За кріп лен ня таб лиць до да ван ня та від ні ман ня
в ме жах 20. Урок з ма те ма ти ки для 2 кла су
Єре мен ко На та лія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Чер ні гівський лі цей № 32.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з ма те ма ти ки на за яв ле ну
те му у 2 кла сі. Ме та — вправ ля ти уч нів у за сто су ван -
ні ма те ма тич них тер мі нів; удос ко на лю ва ти вмін ня
чи та ти за да чу час ти на ми, роз ви ва ти пам’ять, ло гіч не
мис лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до тва рин

Кон т роль і оцін ка. Са мо стій на ро бо та. Скла дан -
ня та розв’язок рів нянь. Урок з ма те ма ти ки для
3 кла су. (Рос. мо ва)
Зав го род ня Ве ро ні ка Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Цю ру пинська спе ці а лі зо ва на шко ла Хер -
сонської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в сис те -
мі роз ви валь но го на вчан ня. Ме та — на вчи ти ді яти
в по зи ції учи те ля й уч ня; фор му ва ти вмін ня ви зна -
чати ме жі за сто су ван ня спо со бу дій; фор му ва ти
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ФОРУМ
вмін ня кон т ро лю ва ти влас ні та сто рон ні дії в хо ді
скла дан ня та розв’язу ван ня рів нянь

Від усміш ки йде до всіх теп ло. Урок з чи тан ня
для 4 кла су
Зі нов’єва Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку чи тан ня в 4 кла сі на за яв -
ле ну те му за тво ром В. Су хо млинсько го «Усміш ка».
Ме та — ак ти ві зу ва ти знан ня ді тей про жит тя та
твор чість ви дат но го ук ра їнсько го пе да го га й пись -
мен ни ка; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, пе ред ба ча -
ти, струк ту ру ва ти текст, ви слов лю ва ти свою дум ку,
ви ді ля ти го лов не, роз ви ва ти мов лен нє ву ком пе -
тентність

На пи сан ня ви вче них букв, слів із ви вче ни ми
бук ва ми, ре чень за ана ло гією. Урок з на вчан ня гра -
мо ти для 1 кла су
Кан тур Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Ки ївська спе ці а лі зо ва на шко ла № 329 «Ло гос».
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на вчан ня гра мо ти (пись -
мо) для 1 кла су на за яв ле ну те му. Ме та — за кріп лю -
ва ти в уч нів на вич ки на пи сан ня ряд ко вих і ве ли ких
букв, спи су ван ня з дру ко ва но го шриф ту, роз ви ва ти
в ді тей са мо стій ність при ви ко нан ні за вдань, зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас уч нів, ви хо ву ва ти лю бов
до пра ці

Як зи му ють пта хи і зві рі. Тур бо та про пта хів
і зві рів узим ку. Урок з кур су «Я і Укра ї на» для
2 класу
Ка шук Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко но топський НВК «За галь но ос віт ня шко -
ла — ДНЗ «Каз ка» Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку кур су «Я і Укра ї на»
у 2 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — учи ти вста нов -
лю ва ти вза ємо зв’яз ки між змі на ми в не жи вій при -
ро ді, жит ті рос лин та жит ті тва рин; про дов жу ва ти
фор му ва ти вмін ня по рів ню ва ти за іс тот ни ми озна -
ка ми

При ла ди — по міч ни ки лю ди ни. Урок до вкіл ля
для 3 кла су
Ко ва левська Ні на Ни ки фо рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ре ше ти лівська шко ла Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ду до вкіл ля на за яв ле ну те му
у 3 кла сі. Ме та — по знай о ми ти з при ла да ми, які ство -
ре ні лю ди ною для пі знан ня та єм ниць при ро ди, орі -
єн та ції у прос то рі; ви кли ка ти ін те рес до та єм ниць
жи во го сві ту; ви хо ву ва ти лю бов і бе реж не став лен ня
до при ро ди

В чем кра со та зи мы. Урок з роз вит ку мо ви для
3 кла су. (Рос. мо ва)
Ко ва лен ко Те тя на Ва си лів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з роз вит ку мо ви на за яв -
ле ну те му у 3 кла сі (твір-опис за осо бис ти ми спо -
стере жен ня ми). Ме та — фор му ван ня вмін ня пра -
виль ної по бу до ви зв’яз них ви слов лю вань і вмін ня
сис те ма ти зу ва ти ма те рі ал, що пі ді бра но для ви слов -
лю ван ня

На род ні зви тяж ці. А. Гри го рук «Коб за рі». Урок
з чи тан ня для по чат ко вої шко ли
Кон д ра то вич На та лія Анто нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о ну
Во линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня на за яв ле ну те му.
Ме та — ознай о ми ти з уні каль ним ви дом мис тец т ва;
по пов ни ти слов ни ко вий за пас уч нів; учи ти пра цю ва -
ти з до дат ко вою лі те ра ту рою; роз ви ва ти вмін ня
стис ло пе ре ка зу ва ти опо ві дан ня; ви хо ву ва ти по чут -
тя гор дос ті за свій та ла но ви тий на род

Ре ше ние при ме ров и за дач на ум но же ние и де -
ле ние. Урок з ма те ма ти ки для 2 кла су. (Рос. мо ва)
Кор нє є ва Нел ля Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, То резь ка гім на зія сус піль но-гу ма ні тар но го
про фі лю До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки у 2 кла сі
на за яв ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — по вто ри ти та за крі пи ти вмін ня розв’язу ва -
ти за да чі на мно жен ня й ді лен ня; удос ко на лю ва ти
об ра хун ко ві на вич ки; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ува гу, пам’ять; при щеп лю ва ти ін те рес до ма те ма -
ти ки

Урок-пу те шес т вие по ма те ма ти чес ко му мо рю.
Урок з ма те ма ти ки для 1 кла су. (Рос. мо ва)
Ко сен ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, за ступ ник ди рек то ра з НВР, За по різь ка шко -
ла № 69.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з на вчаль ної те ми «До пол -
не ние до 10. За да чи на на хож де ние не из вес т но го
сла га е мо го», (1 клас). Ме та — за кріп лен ня вмінь ви -
ко рис ту ва ти уза галь не ну таб ли цею Пі фа го ра та зна -
хо ди ти не ві до мі ком по нен ти дій до да ван ня й від ні -
ман ня

Зим ние за ба вы. Н. Но сов «На гор ке». Урок з по -
за клас но го чи тан ня для 2 кла су. (Рос. мо ва)
Ко ше ва Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
у 2 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — роз ши ри ти знан -
ня ді тей про зи мо ві іг ри; від пра цю ва ти тех ні ку чи -
тан ня, про дов жи ти ро бо ту над за гад ка ми; уза галь ни -
ти сло вар ний за пас; роз ви ва ти пам’ять, ува гу, ло гіч -
не мис лен ня

Ча рів ні фар би. Урок з ук ра їнської мо ви для
1 кла су
Куб рак Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, До нець ка шко ла № 88.
Ано та ція: Роз роб ка ін тер ак тив но го уро ку ук ра -
їнської мо ви в 1 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — про -
дов жи ти за сво єн ня ук ра їнських назв ко льо рів; зба -
га чу ва ти й ак ти ві зу ва ти слов ни ко вий за пас уч нів
на осно ві тек с тів за те мою уро ку; удос ко на лю ва ти
ор фо епіч ні вмін ня; фор му ва ти вмін ня вжи ва ти за -
кін чен ня при кмет ни ків

На вко ло міс та. Урок з ан г лійської мо ви для по -
чат ко вої шко ли
Куль ц ман Ве ро ні ка Ро ма нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о ну
Во линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ан г лійської мо ви на за яв -
ле ну те му. Ме та — за крі пи ти знан ня уч нів із те ми;
ознай о ми ти з особ ли віс тю тво рен ня сту пе нів по рів -
нян ня при кмет ни ків; роз ви ва ти ар ти ку ля цій ний
апа рат, ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти
по чут тя ко лек ти віз му

По до рож до днів тиж ня. Урок з ма те ма ти ки для
по чат ко вої шко ли
Куль ц ман Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о -
ну Во линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
на вча ти ді тей кіль кіс ній та по ряд ко вій ліч бі в ме жах
10; по рів ню ва ти мно жи ни та су між ні чис ла; роз різ -
ня ти чис ла й циф ри в ме жах 10; за крі пи ти уяв лен ня
ді тей про знай о мі гео мет рич ні фі гу ри

Пись мо ве ли кої бук ви З. Урок з на вчан ня гра мо -
ти для 1 кла су
Куп ле ваць ка Світ ла на Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Со ле дарська шко ла № 13 Арте мівської
міської ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на вчан ня гра мо ти (пись -
мо) для 1 кла су на за яв ле ну те му з ви ко ри стан ням
рів не вої ди фе рен ці а ції та ме то ди ки ди фе рен цій о ва -
но го на вчан ня за С. Ло га чевською. Ме та — на вчи ти
пи са ти ве ли ку бук ву З, ана лі зу ва ти її струк ту ру, з’єд -
ну ва ти з ін ши ми бук ва ми

Рос ли ни та лю ди на: уша ну ван ня рос лин, їх охо -
ро на. Урок для по чат ко вої шко ли
Кур ба то ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Смі лянська шко ла № 1 Чер каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ме ді ап -
ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — ознай о ми ти з тра -
ди ці я ми вша ну ван ня рос лин в Укра ї ні та з рос ли на -
ми, що охо ро ня ють ся; фор му ва ти в уч нів від чут тя
осо бис тої від по ві даль нос ті за збе ре жен ня рос лин;
роз ви ва ти мов лен ня, уяву, твор чі здіб нос ті

За хоп лю ю чий світ при год у тво рі М. Труб ла ї ні
«Пус ту ни на па ро пла ві». Урок з чи тан ня для
4 класу
Ку ту зо ва Оле на Ле о поль дів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні жинська шко ла № 15 Чер ні гівської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня в 4 кла сі на за яв -
ле ну те му. Ме та — ознай о ми ти уч нів із жит тям

і твор чіс тю ук ра їнсько го пись мен ни ка; учи ти ді тей
усві дом лю ва ти й ана лі зу ва ти про чи та не, слу ха ти
один од но го, пра цю ва ти в па рах і у гру пах

Уза галь нен ня та за кріп лен ня ви вче но го ма те рі -
а лу про сло во та бу до ву сло ва. Урок з ук ра їнської
мо ви для по чат ко вої шко ли
Куць Ал ла Вік то рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о ну Во лин -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з ук ра їнської мо ви на за -
яв ле ну те му у фор мі КВК. Ме та — по вто ри ти та по -
гли би ти знан ня уч нів про сло во; роз ви ва ти ус не й
пи сем не мов лен ня, пам’ять, ло гіч не мис лен ня; ви -
хову ва ти са мо стій ність, від по ві даль ність, ін те рес
до рід ної мо ви

My working day. Урок з ан г лійської мо ви для
4 кла су
Ку чай Ма рія Ва ле рі їв на, учи тель іно зем ної мо ви, Ки -
ївська шко ла № 158.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ан г лійської мо ви в 4 кла сі
на за яв ле ну те му з сис те мою ме ді ап ре зен та цій (до -
да ють ся). Ме та — уза галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти
те ма тич ні знан ня уч нів; пе ре ві ри ти рі вень сфор мо -
ва нос ті гра ма тич ної ком пе тен т нос тей; по вто ри ти
ви вче ні ЛО з да ної те ми та за крі пи ти їх на прак ти ці

Зв’язок при кмет ни ків з імен ни ка ми в ре чен ні.
Впра ви на ви зна чен ня ро ду та чис ла при кмет ни ків.
Урок з ук ра їнської мо ви для 4 кла су
Ла рі на Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Ки ївська спе ці а лі зо ва на шко ла № 329 «Ло гос».
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ук ра їнської мо ви для
4 кла су на за яв ле ну те му. Ме та — роз ши рю ва ти
знан ня уч нів про зв’язок при кмет ни ків з імен ни ка -
ми, роз ви ва ти умін ня роз піз на ва ти їх рід і чис ло;
роз ви ва ти ор фо гра фіч ні та ка лі гра фіч ні на вич ки,
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; про дов жу ва ти фор -
му ван ня уяв лень про цикл ка лен дар них на род них
свят

Дон чен ко «Лі со вою стеж кою». Урок з ук ра -
їнсько го чи тан ня для 3 кла су
Лих нен ко Ва лен ти на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Арте мівська шко ла № 10 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ук ра їнсько го чи тан ня
у 3 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — роз ви ва ти мис -
лен ня, мов лен ня, ува гу, спо сте реж ли вість; на вчи ти
уч нів зна хо ди ти в тек с ті опи си, роз ду ми; фор му ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти й уза галь ню ва ти, ро би ти по силь -
ні ви снов ки з про чи та но го

Впра ви та за да чі на за сво єн ня таб ли ці мно жен -
ня. Урок з ма те ма ти ки для 3 кла су
Лу каш Лі дія Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Свеська спе ці а лі зо ва на шко ла № 2 «Лі цей»
Ямпіль сько го рай о ну Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ме ді ап -
ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — учи ти ді тей
розв’язу ва ти за да чі на зна ход жен ня тре тьо го до дан -
ка, по рів ню ва ти спо рід не ні за да чі на дві та три дії; за -
крі пи ти знан ня таб лиць мно жен ня й ді лен ня; роз ви -
ва ти в ді тей об чис лю валь ні на вич ки, пам’ять, ло гіч не
мис лен ня

Пра во пис ве ли кої бук ви. Урок з ук ра їнської мо -
ви для 2 кла су
Ма ка рук Ярос ла ва Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о ну Во -
линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку роз вит ку зв’яз но го мов -
лен ня на за яв ле ну те му у 2 кла сі. Ме та — уза галь ни -
ти та за крі пи ти пра во пис ве ли кої бук ви в на звах сіл,
міст, ву лиць, рі чок; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня уч -
нів, об раз не мис лен ня, твор чу уяву; ви хо ву ва ти лю -
бов до своєї кра ї ни, рід но го краю

На зви чи сел при ді лен ні. Впра ви та за да чі на за -
сво єн ня таб ли ці ді лен ня на 2. Урок з ма те ма ти ки
для 2 кла су
Мас люк Оль га Ада мів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Смі лянська шко ла № 10 Чер каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки для 2 кла су
на за яв ле ну те му. Ме та — ознай о ми ти уч нів із на зва -
ми чи сел при ді лен ні; фор му ва ти вмін ня, розв’язу ва -
ти прос ті і скла де ні за да чі; удос ко на лю ва ти об чис -
лю валь ні на ви ки; роз ви ва ти пам’ять, мис лен ня,
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умін ня по рів ню ва ти; ви хо ву ва ти то ва риські сто сун -
ки під час ро бо ти, дру же люб ність

Від мі ню ван ня при кмет ни ків. Пра во пис від мін -
ко вих за кін чень при кмет ни ків у од ни ні. Урок з ук -
ра їнської мо ви для по чат ко вої шко ли
Мах нач Вік то рія Ва ле рі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, То резь ка шко ла № 8 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му Ме та —
по знай о ми ти з від мі ню ван ням при кмет ни ків у од ни -
ні, з прий о ма ми роз піз на ван ня від мін ків при кмет ни -
ків; фор му ва ти ко му ні ка тив ну, со ці аль ну, ін фор ма -
цій ну ком пе тен т нос ті; роз ви ва ти спо сте реж ли вість,
умін ня зі став ля ти мов ні яви ща; ви хо ву ва ти ін те рес
до рід ної мо ви, лю бов до при ро ди, ба жан ня бе рег ти
її кра су

Сти хий ные бед ст вия: гро за, бу ря, зем ле тря се -
ние, на вод не ние. Урок з кур су «Осно ви здо ров’я»
для 3 кла су. (Рос. мо ва)
Ма як Ма рія Ва си лів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Ма рі у поль ська шко ла № 64 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку кур су «Осно ви здо ров’я»
на за яв ле ну те му. Ме та — фор му ва ти уяв лен ня про
сти хій ні ли ха й ознай о ми ти з пра ви ла ми без печ ної
по ве дін ки; роз ви ва ти в уч нів ак тив ну мо ти ва цію,
що сприяє збе ре жен ню та зміц нен ню здо ров’я, а та -
кож умін ня са мо стій но здо бу ва ти знан ня

Змі ни в не жи вій при ро ді, у жит ті рос лин і тва -
рин, у сіль сько гос по дарській пра ці лю дей во се ни.
Урок у фор мі ек скур сії для по чат ко вої шко ли
Муд рик Олек сан д ра Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ста ро кос тян ти нівська гім на зія Хмель ниць -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку у фор мі ек скур сії на за яв -
ле ну те му. Ме та — ознай о ми ти ді тей з осін ні ми змі -
на ми у при ро ді, учи ти їх умін ня спо сте рі га ти, по рів -
ню ва ти, уяв ля ти, фан та зу ва ти та ви слов лю ва ти дум -
ку за до по мо гою ор га нів чут тів; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, зба га чу ва ти йо го но ви ми сло ва ми

При кмет ни ки-си но ні ми та при кмет ни ки-ан то -
ні ми. Ужи ван ня при кмет ни ків у пря мо му й пе ре -
нос но му зна чен ні. Урок з ук ра їнської мо ви для
4 кла су
Не нич Ла ри са Яків на, учи тель по чат ко вих кла сів,
До нець ка шко ла № 39.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з ук ра їнської мо ви на за -
яв ле ну те му у фор мі по до ро жі для 4 кла су. Ме та —
по глиб лю ва ти знан ня уч нів про при кмет ник, йо го
зна чен ня в мов лен ні, зв’язок з імен ни ком; за кріп лю -
ва ти знан ня про зна чен ня слів, близь ких і про ти леж -
них за зна чен ням; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня уч нів,
мис лен ня

Від ні ман ня ви ду 53 — 8. Твор ча ро бо та над за да -
чею. Урок з ма те ма ти ки для 2 кла су
Не ща ди мо ва Світ ла на Андрі їв на, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, учи тель по чат ко вих кла сів, Ко но топська
шко ла № 5 Сумської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку ма те ма ти ки у 2 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — на вчи ти ді тей ви ко ну ва ти
ви ра зи на від ні ман ня; за кріп лю ва ти вмін ня розв’язу -
ва ти за да чі на дві дії; роз ви ва ти твор чість ді тей, їх ло -
гіч не мис лен ня, умін ня вста нов лю ва ти при чин но-на -
слід ко ві зв’яз ки

Про дук ты по лез ные для здо ро вья. Урок з основ
здо ров’я для 2 кла су (Рос. мо ва)
Ні кі щи на На та ля Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з основ здо ров’я у 2 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — учи ти вста нов лю ва ти вза -
ємо зв’язок між цін ніс тю про дук тів і фі зич ним роз -
вит ком; про дов жи ти фор му ва ти вмін ня пра виль но
оби ра ти ко рис ні про дук ти та на вчи ти ви зна ча ти тер -
мін при дат нос ті за мар ки ров кою; фло ту ва ти сві до ме
став лен ня до влас но го здо ров’я

Впра ви та за да чі на за сво єн ня таб лиць до да ван -
ня й від ні ман ня. Кру го ві при кла ди. Урок з ма те ма -
ти ки для 1 кла су
Но віць ка Оле на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Смі лянська шко ла № 10 Чер каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки в 1 кла сі на за -
яв ле ну те му. Ме та — за кріп лю ва ти на вич ки таб лич -
но го до да ван ня й від ні ман ня, умін ня розв’язу ва ти

кру го ві при кла ди; управ ля тись у скла дан ні та
розв’язу ван ні за дач; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти,
до во ди ти; ви хо ву ва ти ста ран ність у ро бо ті, ба жан ня
пра цю ва ти

Бі жить у мо ре річ ка без упин на… Урок для по -
чат ко вої шко ли
Пав лен ко На та лія Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Орі хівська шко ла № 5 За по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му за тво ра -
ми В. Лу чук «Скіль ки рік в Укра ї ні?» та С. Жу па нин
«За гад ка!». Ме та — фор му ва ти на вич ки пра виль но -
го сві до мо го ви раз но го чи тан ня (ін то ну ван ня); удос -
ко на лю ва ти вмін ня орі єн ту ва тись у кни гах до від ко -
во го ха рак те ру

Що та ке без пе ка? Міс то, де ти жи веш. Урок
з пра вил до рож ньо го ру ху для 1 кла су
Г. П. Пан ко ва, учи тель по чат ко вих кла сів, Ма рі у -
поль ська шко ла № 64 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка урок з пра вил до рож ньо го ру ху
для 1 кла су на за яв ле ну те му. Ме та — фор му ва ти
уяв лен ня про цін ність жит тя та здо ров’я, до три му ва -
ти ся пра вил без печ ної по ве дін ки для збе ре жен ня
жит тя та здо ров’я; роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си
ді тей; ви хо ву ва ти на вич ки сві до мої дис цип лі но ва ної
по ве дін ки

Сім’я. Уза галь нен ня ви вче но го ма те рі а лу. Урок
з ан г лійської мо ви для 3 кла су
Па січ ник На та ля Бог да нів на, учи тель ан г лійської мо -
ви, Тер но піль ська шко ла № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ан г лійської мо ви
у 3 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — роз ви ва ти на вич -
ки ус но го мов лен ня; фор му ва ти на вич ки ауді ю ван ня
та пе ре кла ду; ак ти ві зу ва ти ви вче ну лек си ку з те ми;
на вчи ти уч нів ви слов лю ва ти свої дум ки ан г лійською
мо вою; ви хо ву ва ти по чут тя по ва ги до спів роз мов ника

Пус тун ки е та и. Комп’ютер на під трим ка уро ків
мо ви. Про гра ма «Не знай ко на міс т ку». Урок з ін -
фор ма ти ки для 2 кла су
Пат ра тій Оль га Пав лів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Віль шанська шко ла Кри жо піль с ко го рай о ну Він -
ниць кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ін фор ма ти ки за про гра -
мою «Схо дин ки до ін фор ма ти ки» у 2 кла сі на за яв ле -
ну те му. Ви со ких ре зуль та тів у на вчан ні мож на до -
сяг ти, як що комп’юте ри зу ва ти ви вчен ня ма те рі а лу
різ них на вчаль них пред ме тів. Ро бо та з комп’юте ром
до по ма гає ви рі шу ва ти проб ле ми під трим ки ін те ре су
ді тей

За кріп лен ня бук ви «зе». Від пра цю ван ня лі те ра -
тур ної ви мо ви слів із ви вче ни ми зву ка ми. Бе сі да
на те му «Зи мо ві роз ва ги». Урок з на вчан ня гра мо ти
для 1 кла су
Пет рен ко Лю бов Олек сан д рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кі ровська шко ла № 1 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на вчан ня гра мо ти в 1 кла -
сі на за яв ле ну те му. Ме та — фор му ва ти мов лен нє ві
вмін ня; учи ти пе ре да ва ти зміст про чи та но го; удос ко -
на лю ва ти вмін ня ви ко ну ва ти зву ко-бук ве ний ана ліз
слів, ви роб ля ти на вич ки сві до мо го, пра виль но го, ви -
раз но го чи тан ня; за кріп лю ва ти вмін ня зв’яза но ви -
слов лю ва ти свої дум ки

Лю ди на й на товп. Пра ви ла по ве дін ки для збе ре -
жен ня сво го жит тя в міс цях ве ли ко го скуп чен ня
лю дей. Урок з ци віль ної обо ро ни для 3 кла су
Пет рух но ва Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кра ма торська шко ла № 26 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з ци віль ної обо ро ни на за -
яв ле ну те му у 3 кла сі. Ме та — на вчи ти уч нів вес ти
се бе ви ва же но в різ них над зви чай них си ту а ці ях,
пов’яза них із по ве дін кою на тов пу, вмі ти уни ка ти
мож ли вих не при єм нос тей і оби ра ти пра виль ні дії
в міс цях ве ли ко го скуп чен ня лю дей

Во да. Влас ти вос ті во ди-рі ди ни. Урок з кур су «Я
і Укра ї на» для 3 кла су
Під бе рез на Люд мі ла Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро дзер жинський НВК № 24 Дніп ро пет -
ровської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
да ти уяв лен ня про во ду як не об хід ну скла до ву до -
вкіл ля, про пе ре тво рен ня во ди у при ро ді; фор му ва ти
в уч нів уяв лен ня про ці ліс ність при ро ди, на уко ве сві -

то ро зу мін ня; на осно ві прак тич них дій ознай о ми ти
ді тей із влас ти вос тя ми во ди

Гім нас ти ка. Рух ли ві іг ри. Урок з фіз куль ту ри
для 3 кла су
По клонська Світ ла на Олек сі їв на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Дер га чівський лі цей № 2 Хар ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку фіз куль ту ри у 3 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — учи ти пра виль но му ви ко -
нан ню за галь но роз ви валь них вправ із пред ме та ми;
удос ко на лю ва ти тех ні ку ви ко нан ня ла зін ня
по гімнас тич ній ла ві та гім нас тич ній стін ці; роз ви ва -
ти си лу, сприт ність, швид кість в ес та фе тах та рух -
ливих іг рах

Лю ди на — час ти на жи вої при ро ди. Урок з кур -
су «Я і Укра ї на» для 2 кла су
По лич Лю бов Кос тян ти нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Пе ре гінська шко ла № 1 Рож ня тівсько го рай о -
ну Іва но-Фран ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му кур су
«Я і Укра ї на» з ме ді ап ре зен тай цією (до да єть ся).
Мета — фор му ва ти уяв лен ня про лю ди ну як час ти ну
жи вої при ро ди; учи ти ви зна ча ти спіль ні й різ ні озна -
ки між лю ди ною та тва ри на ми; з’ясу ва ти міс це й
роль лю ди ни в на вко лиш ньо му се ре до ви щі

Укра ї на на пла не ті Зем ля. Урок з кур су
«Я і Укра ї на» для 4 кла су
Ри жук Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Сла вутська шко ла № 6 Хмель ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку кур су «Я і Укра ї на»
в 4 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — фор му ва ти в уч -
нів уяв лен ня про роз та шу ван ня Укра ї ни на кар ті;
ознай о ми ти з по ход жен ням назв де яких гео гра фіч -
них об’єк тів; роз ви ва ти ін те рес до на вко лиш ньо го
сві ту та пі зна валь ної ді яль нос ті

Умно же ние на 6 и де ле ние на 6. Урок з ма те ма -
ти ки для 3 кла су. (Рос. мо ва)
Ро мань ко Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хар цизь ка спе ці а лі зо ва на шко ла «Інте лект»
№ 25 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки у З кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — сфор му ва ти в уч нів умін -
ня скла да ти таб ли цю мно жен ня й ді лен ня на 6; удос -
ко на лю ва ти роз ра хун ко ві на вич ки, що ґрун ту ють ся
на знан нях таб лич них ви пад ків мно жен ня й ді лен ня

Чи вар то бу ти прав ди вим? Урок з кур су
«Я і Укра ї на. Гро ма дянська осві та» для 4 кла су
Свіч кар Вік то рія Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Дер га чівська гім на зія № 3 Хар ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку кур су «Я і Укра ї на. Гро ма -
дянська осві та» в 4 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та —
роз ши ри ти знан ня уч нів про людські чес но ти; да ти
ви зна чен ня те ма тич них по нять; фор му ва ти на вич ки
куль тур ної по ве дін ки, друж ні сто сун ки між людь ми;
ви хо ву ва ти ба жан ня до три му ва тись етич них пра вил
і норм

Той, хто тво рить доб ро, тво рить са ме жит тя.
Урок для по чат ко вої шко ли
Си вак Світ ла на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Кос тян ти нівська спе ці а лі зо ва на шко ла Смі -
лянсько го рай о ну Чер каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку доб ро ти на за яв ле ну те му.
Ме та — учи ти уч нів про яв ля ти доб ро ту, спів чут тя,
тур бо ту про ін ших; роз ви ва ти в ді тей по чут тя від по -
ві даль нос ті за свої вчин ки; ви хо ву ва ти в них осо бис -
тіс ну ві ру в си лу доб ра. Для про ве ден ня уро ку по -
тріб на збір ка тво рів В. Су хо млинсько го

До да ван ня та від ні ман ня у ме жах 1000. Від ні -
ман ня ви ду 650–290. Розв’язу ван ня за дач, при кла -
дів, рів нянь. Урок з ма те ма ти ки для 3 кла су
Сі рі ньок Ін на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Пре об ра женський НВК «Шко ла — дит са док»
Орі хівсько го рай о ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки у 3 кла сі на за -
яв ле ну те му. Ме та — про дов жи ти ро бо ту над фор му -
ван ням вмін ня до да ва ти й від ні ма ти в ме жах 1000;
фор му ва ти вмін ня ви ко ну ва ти від ні ман ня ви ду
650 — 290; фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі,
при кла ди, рів нян ня

Лі ни ві охай ни ми не бу ва ють. О. Бу цень «На ву -
ли ці». Урок з чи тан ня для 2 кла су
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Сі рук Окса на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Сла вутська шко ла № 6 Хмель ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня у 2 кла сі на за яв -
ле ну те му. Ме та — учи ти ді тей сві до мо, ви раз но чи -
та ти про зо ві тво ри; роз ви ва ти їх умін ня ана лі зу ва ти
тек с ти, по рів ню ва ти об ра зи, ви ді ля ти го лов ну дум -
ку; ви хо ву ва ти пра це люб ність

На хож де ние ско рос ти, вре ме ни и рас сто я ния.
Прос тые и cос тав ные за да чи на дви же ние. Урок
з ма те ма ти ки для 4 кла су. (Рос. мо ва)
Спір ке Оле на Андрі їв на, учи тель по чат ко вих кла сів,
До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки в 4 кла сі на за -
яв ле ну те му. Ме та — удос ко на лю ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі, що пов’яза ні з ве ли чи на ми
швид кість, час, від стань; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, ува гу, охай ність, за ці кав ле ність до ви вчен ня ма -
те ма ти ки

Рос ли ни — жи ві ор га ніз ми, дже ре ло по жив них
ре чо вин і кис ню на Зем лі. Урок з при ро доз нав ст ва
для 3 кла су
Сте пан чук Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко но топська шко ла № 5 Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку при ро доз нав ст ва у 3 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — сис те ма ти зу ва ти знан ня
уч нів про рос ли ни як час ти ну жи вої при ро ди та по -
гли би ти знан ня про іс тот ні озна ки рос лин; учи ти
роз різ ня ти ор га ни рос лин; роз ви ва ти вмін ня кла си -
фі ку ва ти, по рів ню ва ти пред ме ти

Зда єть ся, бай ка прос то бре ше, а справ ді справ -
ж ню прав ду че ше… Урок з чи тан ня для по чат ко вої
шко ли
Стеф’юк Олек сан д ра Дмит рів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Рож нівський НВК «Гу цуль щи на»
ім. Ф. По гре бен ни ка НаУКМА Ко сівсько го рай о ну
Іва но-Фран ківської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку чи тан ня на за яв ле ну
те му. Ме та — ознай о ми ти ді тей із жан ром бай ки,
роз ви ва ти спо со би та ви ди чи тан ня бай ки, учи ти пе -
ре да ва ти ін то на цій но особ ли вос ті ха рак те рів дій о -
вих пер со на жів, оці ню ва ти їх ні вчин ки, ви яв ля ти
мо ти ви їхньої по ве дін ки; ви хо ву ва ти в ді тей то ва -
риськість, лю бов до пра ці

Таб ли ця мно жен ня 5. Урок з ма те ма ти ки для
2 кла су
Сти шук Ві та Во ло ди ми рів на, учи тель, Ло зівська
шко ла № 1 Хар ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки у 2 кла сі на за -
яв ле ну те му. Ме та — за крі пи ти ви вче ні ви пад ки таб -
лич но го мно жен ня та під вес ти ді тей до ко лек тив но го
скла дан ня таб ли ці мно жен ня 5; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі, ви ко рис то ву ю чи таб лич не мно -
жен ня

Імен ник. Уза галь ню ю чий урок. Урок з ук ра -
їнської мо ви для 4 кла су
Стьо пі на На та лія Бо ри сів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ук ра їнської мо ви в 4 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — сис те ма ти зу ва ти знан ня
про за галь не зна чен ня та гра ма тич ні озна ки імен ни -
ка; роз ви ва ти уваж ність при за сто су ван ні їх фор ми;
роз ви ва ти вмін ня ро би ти ви снов ки й уза галь нен ня,
умін ня ана лі зу ва ти, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, спо -
сте реж ли вість

За пис і чи тан ня три циф ро вих чи сел. По рів нян -
ня чи сел. Розв’язу ван ня за дач на дві та три дії. Урок
з ма те ма ти ки для 3 кла су
Су лі мо ва Оле на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
класів, Ко но топський НВК «За галь но ос віт ня шко -
ла — до шкіль ний на вчаль ний за клад «Каз ка»
Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки для 3 кла су
на за яв ле ну те му. Ме та — за крі пи ти знан ня ус ної
та пись мо вої ну ме ра ції три циф ро вих чи сел; фор му -
ва ти на вич ки за пи су ван ня три циф ро вих чи сел, роз -
ви ва ти вмін ня розв’язу ван ня за да чі на дві та три дії;
за крі пи ти знан ня про пе ри метр

Рід. Ро ди на. Рід ня. Урок з чи тан ня для 2 кла су
То ло сюк Те тя на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
класів, Луць ка спе ці а лі зо ва на шко ла № 5 Во лин -
ської обл.

Ано та ція: Роз роб ка уро ку чи тан ня з уза галь нен ня
знань із роз ді лу «Що та ке Бать ків щи на» з ви ко ри -
стан ням ук ра їнської на род ної піс ні «Ой, ро де наш
крас ний» та тво ру І. Гна тюк «Ха та». Ме та — по вто ри -
ти й уза галь ни ти знан ня уч нів із ви вче но го роз ді лу

За пи ши ін ши ми сло ва ми. Урок з ук ра їнської мо -
ви для 3 кла су
Ха лі мо но ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До нець ка шко ла № 94.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку роз вит ку мов лен ня з ук ра-
їнської мо ви у 3 кла сі на за яв ле ну те му (текст «При -
шла зи ма»). Ме та — роз ви ва ти ус не та пи сем не мов -
лен ня уч нів, пра виль не вжи ван ня слів для ви слов -
лен ня влас ної дум ки; роз ви ва ти кри тич не мис лен ня;
ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до кри ла тих дру зів

Лю бов із пер шо го по гля ду. По за клас ний за хід
для по чат ко вої шко ли. (Рос. мо ва)
Чер ни шо ва Ма рі ан на Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, До нець ка шко ла № 93 ім. М. П. Жер дє ва.
Ано та ція: Роз роб ка роз ва жаль но го шоу на за яв ле -
ну те му для уч нів по чат ко вих кла сів. Ме ту мож на
ви клас ти так: Всем мо ло дым и влюб лён ным, /
Чувст вом сво им ок ры лён ным, / Тем, кто уме ет кра -
сиво лю бить, / Тем, кто лю бовь уме ет це нить, /
Тем, кто влю бить ся меч та ет, / Мы праз д ник свой
по свя ща ем

Ко льо ри осе ні. Урок з ук ра їнської мо ви для
4 кла су
Швай цер Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Зуг реський різ ноп ро філь ний лі цей № 3 з кла -
са ми за галь но ос віт ньої шко ли Хар цизь кої міської
ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ком пе тен т ніс но-орі єн то ва но го
уро ку роз вит ку зв’яз но го мов лен ня з ук ра їнської
мо ви в 4 кла сі на за яв ле ну те му «Твір за зо ро вою
опо рою та уявою». Ме та — учи ти уч нів на осно ві
спо сте ре жень і ана лі зу по ба че но го ство ри ти тво ри;
спри я ти мов лен нє во му роз вит ко ві шко ля рів, зба га -
чен ню куль ту ри по чут тів; ство рю ва ти ат мо сфе ру
вза є мо дії

По до рож до Арк ти ки. Урок з фіз куль ту ри для
2 кла су
Ше ба ніц Олек сандр Олек сан д ро вич, учи тель фі зич -
но го ви хо ван ня, До нець ка шко ла № 89.
Ано та ція: Роз роб ка фіз куль ту ро-пі зна валь но го уро -
ку для 2 кла су на за яв ле ну те му. Ме та уро ку — за крі -
пи ти ком п лекс вправ оздо ров чої гім нас ти ки «Ве се лі
пін г ви ня та» (з ка пе люш ка ми)

Пись мо ве до да ван ня й від ні ман ня ба га то циф -
ро вих чи сел. Урок з ма те ма ти ки для 4 кла су
Шум Ні на Пи ли пів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о ну Во -
линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки в 4 кла сі на за -
яв ле ну те му. Ме та — роз ви ва ти вмін ня до да ва ти й
від ні ма ти ба га то циф ро ві чис ла; учи ти розв’язу ва ти
рів нян ня із за сто су ван ням пись мо вих об чис лень,
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня

Умно же ние ви да 320 на 3. За да чи, свя зан ные
с еди нич ной нор мой. Урок з ма те ма ти ки для 3 кла -
су. (Рос. мо ва.)
Ялі Оль га Ге ор гі їв на, учи тель по чат ко вих кла сів, Ма -
рі у поль ський міський НВК «Гім на зія-шко ла»
№ 27 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки у 3 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — по вто ри ти мно жен ня од -
но знач но го чис ла на дво знач не; учи ти за сто со ву -
вати на вич ки, що на бу ті; роз ви ва ти вмін ня ви рі шу -
ва ти сос тав ні за да чі; фор му ва ти вмін ня мис ли ти до -
ка зо во

Звук [ж]. По зна чен ня йо го бук ва ми «Ж», «ж».
Урок з на вчан ня гра мо ти для по чат ко вої шко ли
Ястремська Оль га Ярос ла вів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хмель ницька шко ла № 24.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на вчан ня гра мо ти на за яв -
ле ну те му. Ме та — ознай о ми ти уч нів із но ви ми бук -
ва ми; роз ви ва ти на вич ки пра виль но го сві до мо го чи -
тан ня, роз ви ва ти ува гу, пам’ять, мис лен ня та мов -
лен ня, пі зна валь ні здіб нос ті уч нів, зба га чу ва ти їх
слов ни ко вий за пас

Англійська мо ва

Ки ївський му зей ук ра їнсько го мис тец т ва. Урок
з ан г лійської мо ви для 10 кла су
Бон да рен ко Окса на Вя чес ла вів на, учи тель ан г -
лійської мо ви, Сумська спе ці а лі зо ва на шко ла № 29.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 10 кла сі на за яв ле ну те -
му. Ме та — учи ти уч нів роз по ві да ти та вес ти бе сі ду
про ви знач них ху дож ни ків, ро би ти опис ше дев рів
жи во пи су, ужи ва ти струк ту ри в па сив но му ста ні,
учи ти де таль но го ро зу мін ня про чи та но го тек с ту;
при щеп лю ва ти лю бов до мис тец т ва

Love and Marriage. Урок з ан г лійської мо ви
Гу ди мен ко Оле ся Во ло ди ми рів на, учи тель ан г -
лійської мо ви, Кі ро во градський НВК «За галь но -
освіт ня шко ла № 25 — при род ни чо-ма те ма тич ний
ліцей.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з пре -
зен та цією та ди дак тич ни ми ма те рі а ла ми (до да ють -
ся). Ме та — сис те ма ти зу ва ти ви вче ний ма те рі ал,
пе ре ві ри ти та по гли би ти рі вень знань; роз ши ри ти
еру ди цію уч нів і за галь ний кру го зір про тра ди ції;
фор му ван ня ко му ні ка тив ної та со ці о куль тур ної
ком пе тен цій; роз ви ва ти куль ту ру спіл ку ван ня в си -
ту а ці ях

Meals. Урок з ан г лійської мо ви для 7 кла су
Кузь мен ко Ган на Гри го рів на, учи тель, Гре бін ківська
шко ла № 4 Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 7 кла сі на за яв ле ну те му
у фор мі ус но го жур на лу. Ме та — за крі пи ти лек сич -
ний ма те рі ал до те ми; роз ви ва ти мов лен нє ву ком пе -
тен т ність у го во рін ні, чи тан ні та пись мі, пе ре ві ри ти
рі вень во ло дін ня гра ма тич ним ма те рі а лом шля хом
вправ на під ста нов ку; роз ши ри ти знан ня про хар -
чуван ня в ін ших кра ї нах сві ту, зок ре ма в Англії,
Амери ці

Music in our life. Урок з ан г лійської мо ви для
8 кла су
Ли сак Окса на Рус ла нів на, учи тель ан г лійської мо ви,
До линська шко ла За по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му у 8 кла сі.
Ме та — ознай о ми ти уч нів із лек сич ни ми оди ни ця ми
та на вчи ти опе ру ва ти ни ми в мов лен ні; учи ти уч нів
вза є мо ді я ти в за да ній си ту а ції за зміс том про чи та но -
го тек с ту, по вто ри ти гра ма тич ний ма те рі ал і опе ру -
ва ти гра ма тич ни ми струк ту ра ми

Spring holidays. Урок з ан г лійської мо ви для 5–
6 кла су
Ма зур Іри на Ми ро нів на, учи тель ан г лійської мо ви,
Бо го род чанська шко ла № 1 Іва но-Фран ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка пред мет но го за хо ду на за яв -
лену те му для уч нів 5–6 кла сів. The class is
decorated. There is a big wreath of flowers on the wall,
it is written «Spring is coming». There are many
children’s drawings and placards about spring. On the
blackboard there is a map of the traveling over the
spring forest

Independent Work of Pupils in Teaching Speaking.
Урок з ан г лійської мо ви
Мат ковська Окса на Євге нів на, учи тель іно зем ної
мо ви, Тер но піль ська шко ла № 21.
Ано та ція: Content: 1. Introduction; 2. Teaching spea -
king; 3. Kinds of independent work; 4. Project work with
teenagers; 5. Multimedia presentations; 6. Informational
Technologies; 7. Conclusion

Household Chores. Урок з ан г лійської мо ви для
5 кла су
Си до рець Світ ла на Гри го рів на, учи тель іно зем ної
мо ви, Зо ло то ніська шко ла № 6 Чер каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку для 5 кла су на за яв ле ну
те му. Objectives: to introduce some information and
new vocabulary on the topic; to improve pupils’
listening, reading, speaking and writing skills; to
develop pupils’ quick reaction and ability to select
necessary words; to teach the pupils to work in groups
and individually

Осві та в Укра ї ні, Ве ли кій Бри та нії та США. Урок
з ан г лійської мо ви
Слі сар Ва лен ти на Ми ки тів на, учи тель ан г лійської
мо ви, Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о ну Во -
линської обл.
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ФОРУМ
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
уза галь ни ти лек сич ний те ма тич ний ма те рі ал; удос -
ко на лю ва ти на вич ки го во рін ня уч нів з те ми; роз ви -
ва ти пам’ять, швид кість мов лен нє вої ре ак ції; ви хо ву -
ва ти сві до ме став лен ня до на вчан ня

We wish you a Merry Christmas and a Happy New
Year! Урок з ан г лійської мо ви для 6 кла су
Сло бо дюк На дія Ана то лі їв на, учи тель ан г лійської
мо ви, Тер но піль ська шко ла № 28.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня уро ку у фор мі свя та
на за яв ле ну те му для 6 кла су. У сце на рій вхо дить ви -
ста ва за всім ві до мою каз кою «Ру ка вич ка». Ме та —
роз ши рен ня кру го зо ру уч нів, роз ви ток ін те ре су
до ви вчен ня іно зем ної мо ви за до по мо гою ці ка вих
форм на вчан ня; ознай о ми ти уч нів із тра ди ці я ми кра -
їн, мо ва яких ви вча єть ся

Knowledge is power. Урок з ан г лійської мо ви для
9 кла су
Тим чук Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель ан г лійської
мо ви, За по різь ка шко ла № 14.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 9 кла сі.
Ме та — роз ви ва ти на вич ки ко лек тив ної ро бо ти,
мов лен нє ву ре ак цію; ак ти ві зу ва ти вжи ван ня в мов -
лен ні лек си ки кра єз нав чо го ха рак те ру; роз ши рю ва -
ти кру го зір уч нів, ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня
ан г лійської мо ви

Мої улюб ле ні стра ви. Урок з ан г лійської мо ви
для 3 кла су
Фро ло ва Оль га Олек сан д рів на, учи тель ан г лійської
мо ви, До нець ка шко ла № 89.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ан г лійської мо ви на за яв -
ле ну те му у 3 кла сі з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — ознай о ми ти уч нів із на зва ми де яких про дук -
тів хар чу ван ня; ор га ні зу ва ти тре ну ван ня уч нів у за -
сто су ван ні но вої лек си ки в мов лен ні на рів ні фра зи
та по над ф ра зо вої єд нос ті

Agatha Christie. Урок з ан г лійської мо ви для
10 кла су. (Рос. мо ва)
Це лі ко ва Лі дія Олек сан д рів на, учи тель ан г лійської
мо ви, Мо ло дог вар дійська шко ла № 10 Лу ган ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 10 кла -
сі. Ме та — роз ши ри ти ак тив ний слов ник уч нів; тре -
ну ва ти їх у чи тан ні тек с ту пуб лі цис тич но го спря -
муван ня з ме тою одер жан ня ін фор ма ції на рів ні
повно го чи час т ко во го ро зу мін ня з ви ко ри стан ням
різ но пла но вих за вдань

Traditions. Customs. Halloween. Урок з ан г -
лійської мо ви
Шев чен ко Ва лен ти на Ві та лі їв на, учи тель ан г лійської
мо ви, Бро варська шко ла № 2 Ки ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. The
ancient people who inhabited what we now call Great
Britain divided the year into two seasons: growing
season and winter. Life and Death. Druids placed great
importance on passing of one season to the next.
Summer officially ended on October 31-st

Ети ка

Ви бір цін нос тей. Урок з ети ки для 6 кла су
Бі лу сяк На та лія Ва си лів на, учи тель ети ки та хрис ти -
янської ети ки, Ма нявська шко ла Бо го род чансько го
рай о ну Іва но-Фран ківської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку за сво єн ня но во го ма те рі -
а лу на за яв ле ну те му в 6 кла сі. Ме та — да ти цін ніс ну
ха рак те рис ти ку ма те рі аль них і ду хов них ре чей; ви -
хо ву ва ти в ді тей при хиль ність до чес нот; роз ви ва ти
вмін ня ро би ти пра виль ний ви бір

Як роз різ ня ють доб ро і зло. Урок з ети ки
Мєд но ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ро сійської мо -
ви та сві то вої лі те ра ту ри, До нець ка шко ла № 89.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ети ки на за яв ле ну те му.
Ме та — ви зна чи ти, що та ке доб ро і зло; по яс ни ти,
чо му лю ди по вин ні ви би ра ти між доб ром і злом,
як спів від но сять ся кра са та доб ро та; ана лі зу ва ти
вчин ки ге ро їв лі те ра тур них тво рів і жит тє ві си ту а ції

Мо раль ні нор ми та пра ви ла. Урок з ети ки для
5 кла су
Шиш ло ва Те тя на Юрі їв на, учи тель біо ло гії, До лин -
ська шко ла За по різь кої обл.

Ано та ція: Роз роб ка уро ку ети ки в 5 кла сі на за яв ле -
ну те му. Ме та — по вто ри ти ви вче не з те ми; під би ти
під су мок; зро би ти ра зом із діть ми пев ні ви снов ки

По за клас ні за хо ди

Збе ре жен ня елек т ро енер гії у по бу ті. Ви хов ний
по за клас ний за хід
Дон цо ва На та ля Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Лис то па до ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, До нець ка шко ла № 89.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за нят тя у фор мі за сі -
дан ня клу бу «Чо му сик» на за яв ле ну те му. Ме та —
по ши ри ти уяв лен ня ді тей про спо со би до бу ван ня
елек т ро енер гії; роз ви ва ти твор че мис лен ня, уяву,
ува гу, прак тич ні на вич ки в ко рис ту ван ні елек т ро -
при ла да ми

Ее ве ли чес т во кар тош ка. По за клас ний за хід.
(Рос. мо ва)
Ски дан Те тя на Юрі їв на, учи тель по чат ко вих кла сів;
Шма ток Ал ла Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ін фор ма цій но-твор чо го про ек ту
на за яв ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Цей уч нівський про ект спря мо ва ний на по шу ко ву
ді яль ність шко ля рів, фор му ван ня в них пі зна валь но -
го ін те ре су, твор чих здіб нос тей; ви хо ван ня роз ви ну -
тої, від по ві даль ної, ор га ні зо ва ної осо бис тос ті

У жор нах ре пре сій. Ви хов ний по за клас ний за хід
Андре є ва На та лія Ана то лі їв на, учи тель ро сійської
мо ви та лі те ра ту ри, сві то вої лі те ра ту ри, Пре об ра -
женський НВК «Шко ла — дит са док» Орі хівсько го
рай о ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов ної го ди ни на за яв ле ну те -
му до Дня пам’яті жертв по лі тич них ре пре сій 1937–
1938 ро ків. Ме та — уша ну ван ня пам’яті жертв по лі -
тич них ре пре сій, при вер нен ня ува ги уч нів до тра гіч -
них по дій у іс то рії Укра ї ни; утвер д жен ня
не тер пи мос ті до будь-яких про явів на силь ст ва про ти
люд ст ва

Всё в тво их ру ках. Ви хов ний по за клас ний за хід.
(Рос. мо ва)
Андро со ва Ан на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов ної го ди ни на за яв ле ну те -
му. Ме та — ви хо ву ва ти в уч нів по тре бу у здо ро во му
спо со бі жит тя та від по ві даль ність за влас не здо ров’я;
по ка за ти шля хи під трим ки та зміц нен ня здо ров’я;
учи ти ді тей спо со бам під ви щен ня ро бо тоз дат нос ті;
ви хо ву ва ти не при ми ри ме став лен ня до шкід ли вих
зви чок

Час ду хов но го по ис ка. По за клас ний за хід.
(Рос. мо ва)
Бє лих Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти ки,
До нець кий лі цей № 30.
Ано та ція: Роз роб ка клас ної го ди ни на те му «Бу ти
лю ди ною на зем лі». Ме та — за крі пи ти знан ня про
лю ди ну, про се бе, про люд ст во та по ка за ти зна чу -
щість кон к рет ної осо бис тос ті; учи ти ди ти ну шу ка ти
своє міс це на зем лі та жи ти за ко на ми доб ра, со віс ті,
спра вед ли вос ті, по ва жа ю чі пра ва кож но го; фор му -
ва ти кра щі ри си ха рак те ру

З лю бо ві до ма лої бать ків щи ни роз по чи на єть ся
лю бов до нень ки-Укра ї ни. Ви хов ний по за клас ний
за хід
Бі лу сяк Лю бов Сте па нів на, пе да гог-ор га ні за тор, Ма -
нявська шко ла Бо го род чансько го рай о ну Іва но-
Фран ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за яв ле ну
те му. Ме ту йо го про ве ден ня мож на окрес ли ти в та -
кий спо сіб: Укра ї на моя по чи на єть ся, / Там, де до ля
моя усмі ха єть ся, / І як не бо, як даль со лов’їна, /
Не кін ча єть ся моя Укра ї на!

Що? Де? Ко ли? По за клас ний за хід з ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри для 10–11 кла сів у фор мі гри
Вар та нян Люд ми ла Во ло ди ми рів на, за ступ ник ди -
рек то ра з НВР, учи тель ук ра їнської мо ви та лі те ра ту -
ри, Ма рі у поль ський міський НВК «Гім на зія — шко -
ла» № 27 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка гри з ук ра їнської мо ви та лі те -
рату ри для уч нів 10–11 кла сів. Во на скла да єть ся

із де кіль кох за вдань: «Ви зна чи ти лек сич не зна чен ня
сло ва»; «Зро би ти ана ліз ре чен ня»; на бо ру бліц-за -
вдань то що

Ми те пер не прос то ді ти — ми те пер вже шко ля -
рі. Ви хов ний по за клас ний за хід для 1 кла су
Го ля ди нець Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го
рай о ну Во линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду в 1 кла сі на за -
яв ле ну те му. Ме ту йо го про ве ден ня мож на ви сло ви -
ти в та кий спо сіб: Лю бі гос ті, ма ми й та та, / До ро гі
мої ма ля та! / Свя то роз по ча ти час. / Вас зі бра лось
так ба га то / На най пер ше на ше свя то! / Ра да при ві -
та ти вас!

На ум, На ум — на ве ди на ум. Сце на рій свя та для
1 кла су
Гон чар Вік то рія Вік то рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Ка ра би нівська шко ла Пав ло градсько го рай о ну
Дніп ро пет ровської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня свя та 14 груд ня
на за яв ле ну те му. Учи тель роз по чи нає йо го так:
«Зда єть ся, що ли ше вчо ра ви пе ре сту пи ли по ріг на -
шої шко ли, а вже прой ш ли пер ші на пру же ні мі ся ці й
ви но си те гор де ім’я пер шо клас ни ка»

Ми че ка є мо Свя то го Ми ко лая. Сце на рій по за -
клас но го за хо ду
Го рець ка Ла ри са Іва нів на, ви хо ва тель гру пи про дов -
же но го дня, Чер во но за водська шко ла № 2 Лох виць -
ко го рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ран ку на за яв ле ну
те му. Ме та — роз ши рю ва ти уяв лен ня ді тей про на -
род ні зви чаї та об ря ди; роз ви ва ти сві то гляд, уваж -
ність, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти, доб ро ту, чес -
ність, по ряд ність, лю дя ність

Пра ва ди ти ни на жит тя, лю бов і тур бо ту. За нят -
тя гур т ка для 5 кла су
Гро мадська Лю бов Олек сі їв на, учи тель іс то рії та пра -
во знав ст ва, Смі лянська шко ла № 6 Чер каської обл.
Ано та ція: Прак тич ні ма те рі а ли до за нять гур т ка
«Пра во знай ко» в 5 кла сі до за яв ле но го роз ді лу. Для
йо го ро бо ти на ве де но та кі фор ми як «Каз ко ва юри -
дич на кон суль та ція»; «Ло го пе дич ний май дан чик»;
«Прак тич ний май дан чик»; «Пра во вий май дан чик»
то що

Сім ко льо рів щас тя. Ви хов ний по за клас ний за -
хід для 4 кла су
Густ Вік то рія Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Пре об ра женський НВК «Шко ла — дит са док»
Орі хівсько го рай о ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду в 4 кла сі на за -
яв ле ну те му. Ка жуть, що чис ло сім — ма гіч не. Ма буть
це і справ ді так, бо у сві ті ба га то чо го по зна че но чис -
лом сім: сім днів у тиж ні, сім раз від мі ряй, а раз від -
ріж — ка же на род на муд рість; є сім смер т них грі хів,
які по си ла ють ся лю ди ні, щоб во на їх пе ре бо ро ла то що

Ко заць ко му ро ду — не ма пе ре во ду. Ви хов ний
по за клас ний за хід
Де мен тьє ва На та лія Євге ні їв на, бі б ліо те кар, Дніп ро -
дзер жинська шко ла № 25 Дніп ро пет ровської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за яв ле ну
те му. Ме та — фор му ван ня в уч нів ці ліс но го ду хов но -
го сві то гля ду та по чут тя пат рі о тиз му; по глиб лен ня
знань уч нів про зви чаї, об ря ди, ат ри бу ти, пов’яза ні
з ко заць кою ми нув ши ною

Ви го тов лен ня іг ра шок-су ве ні рів «Спортс ме ни».
За нят тя гур т ка
Дро бяз ко На та лія Пет рів на, ди рек тор шко ли, учи -
тель об ра зот вор чо го мис тец т ва, Чер во но за водська
шко ла № 1 Лох виць ко го рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя гур т ка об ра зот вор чо го
мис тец т ва на за яв ле ну те му. Ме та — по гли би ти
знан ня уч нів про іс то рію Олім пійських ігор; ви ко -
рис то ву ю чи ме тод на вчаль но го про ек ту, ознай о ми ти
уч нів із про ек т но-тех но ло гіч ною ді яль ніс тю з ви го -
тов лен ня іг ра шок-спортс ме нів

Откры ва ем но вые зем ли. По за клас ний за хід
у фор мі гри-ви про бу ван ня. (Рос. мо ва)
Єре мє є ва На та лія Олек сан д рів на, пси хо лог, Одесь -
кий при ват ний НВК «До шкіль ний на вчаль ний за -
клад «Мрія» — гім на зія «Мрія».
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Ано та ція: Роз роб ка гри-ви про бу ван ня на за яв ле ну
те му. Ме та — ви хо ву ван ня по чут тя ко лек ти ву; роз -
ви ток ем па тії та спів чут тя між діть ми й учи те ля ми;
здо бут тя на ви чок спіль но го до лан ня пе ре пон і прий -
нят тя гру по вих рі шень; фор му ван ня до вір ли во го
став лен ня між учас ни ка ми

Огонь Про ме тея. По за клас ний за хід з основ здо -
ров’я для 5–7 кла сів. (Рос. мо ва)
Жес т ко ва Люд ми ла Іва нів на, учи тель основ здо -
ров’я, Мо ло дог вар дійська шко ла № 10 Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду у фор мі
брейн-рин гу з основ здо ров’я для уч нів 5–7 кла сів
на за яв ле ну те му. Ме та — за крі пи ти знан ня та вмін -
ня уч нів що до пра вил по жеж ної без пе ки; фор му ва ти
со ці аль ні та ко му ні ка тив ні ком пе тен т нос ті

На вчаль на про гра ма гур т ка «Клап тик»
Ки ри ло ва Вік то рія Ми хай лів на, ке рів ник гур т ків,
Кри во різь кий Центр ди тя чої твор чос ті «Ди вос віт»
Дніп ро пет ровської обл.
Ано та ція: По да но ро бо чу про гра му про ве ден ня за -
нять гур т ка тка нин ної плас ти ки. Тек с тиль у де ко ра -
тив но му мис тец т ві зай має ба га то міс ця, а су час ні на -
пря ми до зво ля ють ви ко рис то ву ва ти тка ни ну не тіль -
ки за її при зна чен ням у оде жі та в ін тер’єрі, але і в
по єд нан ні з ін ши ми тех ні ка ми та ма те рі а ла ми

День Св. Ва лен ти на. Сце на рій по за клас но го
захо ду
Куз не цо ва Ін на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек то ра
з НВР, До линська шко ла За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та на за яв ле ну те му. Євро па
свят кує це з ве ли ким за до во лен ням вже 120 ро ків.
Ма буть, це чу до во, що до чер ги жі но чо-чо ло ві чих
свят при єд на ло ся ще од не — пре крас не свя то з над -
зви чай но сум ною та ро ман тич ною іс то рією, яку,
прав да, ма ло хто з нас знає

Зи мо ві свя та в Укра ї ні. Тра ди ції, зви чаї, об ря ди.
По за клас ний за хід для по чат ко вої шко ли
Кузь мен ко Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чер ні гівська шко ла № 24.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов ної го ди ни для уч нів 1–
4 кла сів на за яв ле ну те му. Ме та — ознай о ми ти уч нів
із тра ди цій ни ми зи мо ви ми хрис ти янськи ми свя та -
ми: Свя то го Ми ко лая, Різ д вом Хрис то вим, Свя то го
Ва си ля, з об ря дом ко ля ду ван ня та щед ру ван ня

На по ря ту нок прий де по жеж ний — наш ге рой.
Сце на рій по за клас но го за хо ду
Лав рен ко Оле на Олек сан д рів на, за ступ ник ди рек то -
ра з ВР, учи тель ро сійської мо ви та лі те ра ту ри, Арте -
мівський НВК «За галь но ос віт ня шко ла № 11 ім.
Арте ма — ба га то про філь ний лі цей» До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій ес т рад ної мі ні атю ри для ви сту пу
дру жи ни юних по жеж них «Дан ко» на за яв ле ну те -
му. Ба га то ро ків ко ман да «Дан ко» є пе ре мож цем
міських кон кур сів і фес ти ва лів, во ни ак тив но ви вча -
ють іс то рію по жеж но-ря ту валь ної служ би

Від крит тя шкіль ної спар та кі а ди. Сце на рій по за -
клас но го за хо ду
Ла за ре ва Окса на Юрі їв на, учи тель фі зич но го ви хо -
ван ня, До нець кий лі цей № 30.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня спор тив но-ма со во го
за хо ду на за яв ле ну те му. Ме та — про па гу ван ня фі -
зич ної куль ту ри та спор ту як од но го із за со бів здо ро -
во го спо со бу жит тя лю ди ни; роз ви ток фі зич них
якос тей, фор му ван ня стій ких ін те ре сів до фі зич ної
куль ту ри

Бу ло ко лись на Хор ти ці… По за клас ний за хід
у фор мі му зич но-лі те ра тур ної ком по зи ції
Ле о но ва На та лія Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, За по різь ка шко ла № 14.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка на за яв ле ну те му є
му зич но-лі те ра тур ною ком по зи цією з ви ко ри стан -
ням лі те ра тур них і фоль к лор них дже рел, фак тів з іс -
то рич но го ми ну ло го, іс то рич них рет рос пек тив,
куль тур ної спад щи ни на шо го на ро ду

Хліб — го ду валь ник, всьо му го ло ва. По за клас -
ний за хід
Лип ка Лю бов Іва нів на, учи тель ук ра їнської мо ви
та лі те ра ту ри, Ка ра би нівська шко ла Пав ло градсько -
го рай о ну Дніп ро пет ровської обл.

Ано та ція: Роз роб ка го ди ни спіл ку ван ня на за яв ле ну
те му. Ме та — ви хо ву ва ти бе реж не став лен ня до хлі -
ба, по ва гу до хлі бо ро бів. У кон с пек ті роз кри то та ке:
іс то рія хлі ба, при слів’я та при каз ки про хліб, хліб
у по езії

Інтер нет. Со ці аль ні ме ре жі. По за клас ний за хід
Мак си мо ва Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ін фор ма ти -
ки, Ко но топська шко ла № 11 Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му у фор мі
за хис ту про ек ту з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — під би ти під сум ки ро бо ти над на вчаль ним ін -
фор ма цій но-до слід ниць ким про ек том; умі ти мо бі лі -
зу ва ти здо бу ті знан ня до ре аль ній жит тє вій си ту а ції

Cyberbullying. По за клас ний за хід з ан г лійської
мо ви
Ма лій Світ ла на Ярос лав на, учи тель ан г лійської мо -
ви, Ні ко поль ська гім на зія № 15 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка пред мет но го за хо ду на за яв ле ну
те му. Ме та — учи ти уч нів об мі ню ва тись різ ною ін -
фор ма цією; ак ти ві зу ва ти мов лен нє ві на вич ки, учи ти
уч нів от ри му ва ти, ана лі зу ва ти та ви ко рис то ву ва ти
но ві ма те рі а ли, на вчи ти ва рі ю ва ти мов ним ма те рі а -
лом

Міс еко ло гія. Сце на рій по за клас но го за хо ду
Ма рин чук Світ ла на Андрі їв на, учи тель біо ло гії,
Дніп ро дзер жинський НВК № 24 Дніп ро пет -
ровської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня кон кур с но-роз ва -
жаль ної про гра ми на за яв ле ну те му. Її ме ту мож на
окрес ли ти так: «У лю ди ни по вин но бу ти май бут нє
світ ле, ра діс не. При ро да — це се ре до ви ще в яко му
ми жи ве мо. Ми її по вин ні бе рег ти»

Ма ту сю моя до ро гень ка, це свя то да ру єм то бі.
По за клас ний за хід з на го ди 8 бе рез ня для по чат ко -
вої шко ли
Мар ти нюк Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ста ро кос тян ти нівська гім на зія Хмель ниць -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за яв ле ну
те му для уч нів по чат ко вої шко ли, що при свя че но
8 бе рез ня. Ме та — ви хо ву ва ти лю бов до ма ми та ба -
бу сі, по ша ну до жін ки

Но во річ ний ко ло бок. Ви хов ний по за клас ний
за хід
Мель ни чук На та лія Сте па нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Люб ли нець ка шко ла Ко вель сько го рай о ну
Во линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду у фор мі ран ку
на за яв ле ну те му. Ме ту йо го про ве ден ня мож на ви -
зна чи ти в та кий спо сіб: Гей, сні жи ноч ки, до ме не, /
Свят ку ва ти вже по ра! / По зо віть ге ро їв ка зок, / Ча -
рів ниць і доб рих фей

Світ про фе сій. Ви хов ний по за клас ний за хід
Мі сю ра Оле на Юрі їв на, учи тель по чат ко вих кла сів,
До нець ка гім на зія № 30.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду у фор мі гри-
ман д рів ки на за яв ле ну те му. Ме та — роз ши ри ти
знан ня уч нів про про фе сії; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, умін ня ана лі зу ва ти, спо сте реж ли вість, кміт -
ли вість; ви хо ву ва ти у ді тей ба жан ня вчи ти ся, по ва гу
до лю дей пра ці

We Study English! По за клас ний за хід з ан г -
лійської мо ви
На за рен ко Ма ри на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лійської
мо ви, При стан цій на шко ла Хар ківської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ран ку знав ців і лю -
би те лів ан г лійської мо ви на за яв ле ну те му. Ме та —
по знай о ми ти з ди тя чою куль ту рою на ро ду, мо ву
яко го ви вча є мо; фор му ва ти вмін ня спіл ку ва тись іно -
зем ною мо вою під го тов ле но та спон тан но; роз ви ва -
ти ін те рес до ви вчен ня ан г лійської мо ви; ви хо ву ва ти
куль тур них і ввіч ли вих ді тей, які зна ють пра ви ла по -
ве дін ки

Хі мія — про ка ву. Ви хов ний по за клас ний за хід
На умець Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель хі мії,
Мань ківська шко ла № 1 Чер каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка пред мет но го ви хов но го за хо ду
на за яв ле ну те му. Офор м лен ня сце ни: фі зич на кар та
сві ту (пра пор ця ми від мі че но кра ї ни, де ви роб ля ють

ка ву); ма лю нок ка во во го де ре ва з кві та ми та пло да -
ми; схе ми хі міч них фор мул: ко фе їн, ка во ва кис ло та,
ні ко ти но ва кис ло та, хін на кис ло та

Пра во на жит тя. Ви хов ний по за клас ний за хід
Пав лен ко На та лія Олек сі їв на, ви кла дач ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Бо го ду хівський ме дич ний ко -
ледж Хар ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов ної го ди ни на за яв ле ну те -
му з пре зен та цією та ме ді а фай ла ми (до да ють ся). Ме -
та — ви хо ву ва ти у сту ден тів лю дя ність, доб ро ту, по -
чут тя пат рі о тиз му, ви кли ка ти по чут тя від по ві даль -
нос ті за май бут нє на шої пла не ти; спри я ти ре алі за ції
по тен цій них мож ли вос тей і здіб нос тей сту ден тів

Тех ніч ні еру ди ти. По за клас ний за хід
Пен зай Сер гій Ми хай ло вич, учи тель тру до во го
навчан ня та крес лен ня, Уманська шко ла № 11
ім. М. П. Ба жа на Чер каської обл.
Ано та ція: Роз роб ка кон кур су на за яв ле ну те му. Ме -
та — роз ви ва ти в уч нів пі зна валь ні ін те ре си та здіб -
нос ті, по тре би у гли бо ко му та твор чо му ово ло дін ні
знан ня ми; фор му ва ти в них праг нен ня по стій но
ознай ом лю ва ти ся із су час ни ми до сяг нен ня ми на уки
й тех ні ки

Збе ре жи ялин ку. Ви хов ний по за клас ний за хід
Плак си на Зі на ї да Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, За по різь ка шко ла № 14.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за яв ле ну
те му. Ме та: Роз ши ри ти та зба га ти ти знан ня ді тей
про при ро ду, по ка за ти її зна чен ня для лю ди ни, фор -
му ва ти уяву, фан та зію та спо сте реж ли вість, ви хо ву -
ва ти дбай ли ве став лен ня до при ро ди

Лю ди на і при ро да: тра ге дія чи іди лія? Сце на рій
по за клас но го за хо ду
Ра ковський Кос тян тин Все во ло до вич, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, за ступ ник ди рек то ра з ВР,
Пе ре яс лав-Хмель ницька шко ла № 7 Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій те ат ра лі зо ва но го дій ст ва на за -
яв ле ну те му еко ло гіч но го спря му ван ня. Ме та — ви -
хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня уч нів до на вко лиш ньо -
го се ре до ви ща та при вер ну ти ува гу до гло баль них
еко ло гіч них проб лем, при му си ти за мис ли тись над
шля ха ми їх розв’язан ня

Лу най, пре крас на на ша мо во! Ви хов ний по за -
клас ний за хід
Ру са но ва Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Но во азовський НВК
«Шко ла № 1 — ба га то про філь ний лі цей «Успіх» До -
нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за яв ле ну
те му у фор мі уро ку-свя та. Ме та — вчи ти уч нів із по -
ва гою ста ви тись до рід ної мо ви, ша ну ва ти ук ра їнські
тра ди ції та на дбан ня; ви слов лю ва ти свої дум ки; роз -
ви ва ти вмін ня гід но три ма тись пе ред ауди то рією, ви -
раз но чи та ти на пам’ять про зо ві та вір шо ва ні тво ри;
ви хо ву ва ти лю бов до Укра ї ни, бать ків і по ва гу
до сло ва

Ти пи тек с тів та їх роз різ нен ня. Урок з ук ра -
їнської мо ви для 2 кла су
Се лез ньо ва Анто ні на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ук ра їнської мо ви на за яв -
ле ну те му у 2 кла сі. Ме та — учи ти роз різ ня ти різ ні
тек с ти; фор му ва ти вмін ня ді тей ви зна ча ти за чин, го -
лов ну дум ку та кiнцiвку тек с ту, під би ра ти за го лов ки,
роз ви ва ти ор фо гра фіч ні на вич ки, фан та зію, твор че
уяв лен ня, пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти лю бов до пта -
хів, рос лин-сим волiв

Пра во вий ринг. Сце на рій по за клас но го за хо ду
Ски да нюк Ма рія Дмит рів на, учи тель іс то рії та пра -
во знав ст ва, Ма нявська шко ла Бо го род чансько го
рай о ну Іва но-Фран ківської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня пред мет но го за хо ду
на за яв ле ну те му. У йо го про ве ден ні за ді я ні та кі ви ди
зма гань: «Знай ом ст во»; «Юри дич ний ма ра фон»;
«Юри дич на кон суль та ція»; «Юри дич ний ра ху нок»;
кон курс убо лі валь ни ків, кон курс ана лі ти ків то що

А над сві том ук ра їнська ви шив ка цві те. Сце на -
рій по за клас но го за хо ду
Стель ник Окса на Ми хай лів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Чер во но за водська шко ла
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ФОРУМ
№ 1 Лох виць ко го рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка сце на рію свя та на за яв ле ну те -
му. Ме ту йо го про ве ден ня мож на ви зна чи ти в та кий
спо сіб: Ви гап туй на не бо рай ду гу-до ріж ку, / Про -
стели до сон ця ви шив ку-ма ніж ку, / Щоб по тій до -
ріж ці з ле бе дя ми-сна ми / Пла ва ти до щас тя бі ли ми
чов на ми

Най кра щий від гук на су час ну ди тя чу про зу.
Сце на рій по за клас но го за хо ду
Та ран Ал ла Пав лів на, бі б ліо те кар, Ка ра би нівська
шко ла Пав ло градсько го рай о ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го за хо ду
на за яв ле ну те му в рам ках шкіль но го ета пу ре гі о -
наль но го кон кур су. Ме та — ви зна чи ти пе ре мож ців
кон кур су, за охо ти ти уч нів до сис те ма тич но го чи тан -
ня су час ної ук ра їнської лі те ра ту ри; за ці ка ви ти їх чи -
тан ням

Тра ге дія Ба би но го Яру. Ви хов ний по за клас ний
за хід
Ти тен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ро сійської мо ви
та сві то вої лі те ра ту ри, Чер во но за водська шко ла
№ 1 Лох виць ко го рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за яв ле ну
те му в фор ма ті ме ді ап ре зен та ції. Так іс то рич но скла -
лось, що Ба бин Яр і в Укра ї ні й у сві ті вті лює знач но
біль ше, ніж гео гра фіч на на зва. Це — од на з тра гіч -
них ад рес ма со вих роз стрі лів ча сів Дру гої сві то вої
вій ни

Пу те шес т вие по стра ни цам лю би мых ска зок.
Урок з по за клас но го чи тан ня для 3 кла су. (Рос. мо -
ва)
Фе до со ва Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
у 3 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — по вто ри ти, уза -
галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти те ма тич ний ма те рі ал;
роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність уч нів; при щеп лю -
ва ти лю бов до чи тан ня

Хо чеш дов го жи ти — ки дай ку ри ти. Ви хов ний
по за клас ний за хід
Че ке рис Оль га Вік то рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Друж ківська шко ла № 12 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка го ди ни спіл ку ван ня на за яв ле ну
те му. За да чі — роз ши ри ти знан ня ді тей про ку рін ня
та йо го не га тив ний уплив на здо ров’я; спри я ти фор -
му ван ню не га тив но го став лен ня до ні ко ти ну; роз ви -
ва ти ба жан ня вес ти здо ро вий спо сіб жит тя; спри я ти
ви хо ван ню від по ві даль нос ті за збе ре жен ня сво го
здо ров’я

Ма те ма ти ка та по езія — два кри ла на тхнен ня.
По за клас ний за хід у фор мі лі те ра тур но-ма те ма тич -
ної ві таль ні
Чер няк Оле на Олек сан д рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Пре об ра женський НВК «Шко ла — дит са док» Орі -
хівсько го рай о ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня лі те ра тур но-ма те -
ма тич ної ві таль ні «Сьо ма грань» для уч нів 9–10 кла -
сів на за яв ле ну те му. Ме та — при щеп лю ва ти ін те -
рес до пред ме тів ма те ма ти ки та лі те ра ту ри; ак ти ві -
зу ва ти та сти му лю ва ти ро зу мо ву й пі зна валь ну
ді яль ність уч нів; роз ви ва ти вмін ня й на вич ки роз -
мір ко ву ва ти

How much do we know about Great Britain? По за -
клас ний за хід з ан г лійської мо ви для 8 кла су
Ша пош ні ко ва Юлія Ана то лі їв на, учи тель ан г лійської
мо ви, При луць ка гім на зія № 1 Чер ні гівської обл.
Ано та ція: Роз роб ка пред мет но го за хо ду на за яв ле ну
те му для уч нів 8 кла сів. Ме та — уза галь ни ти та за крі -
пи ти в ус но му та пи сем но му мов лен ні те ма тич ний
лек си ко-гра ма тич ний ма те рі ал; удос ко на лю ва ти на -
вич ки мо но ло гіч но го й діа ло гіч но го мов лен ня; роз -
ши ри ти кру го зір уч нів у ме жах те ми

Пу те шес т вие в стра ну пра виль ной и кра си вой
ре чи. Ви хов ний по за клас ний за хід. (Рос. мо ва)
Шка бар ня Оле на Вік то рів на, учи тель-ло го пед, До -
нець ка спе ці аль на шко ла-ін тер нат № 3 для ді тей
із важ ки ми по ру шен ня ми мо ви.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду у фор мі свя та
мо ви на за яв ле ну те му з ме дій ни ми фай ла ми (до -
дають ся). Ме ту йо го про ве ден ня мож на ви сло ви ти

сло ва ми: В эту стра ну по пасть не прос то / Гра мо та
там жи вет / И по тро пе кра си вой ре чи / Вер но нас
по ве дет

Кра са Кос мо су. Ви хов ний по за клас ний за хід
для 3–4 кла су
Ювшин Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Смі лянська шко ла № 7 Чер каської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду для уч нів 3–
4 кла сів на за яв ле ну те му. Ме та — роз ви ва ти
вміння та здіб нос ті ба чи ти, сприй ма ти та від чу ва ти
кра су Кос мо су; спо сте реж ли вість; роз ви ва ти в ді -
тей умін ня по рів ню ва ти, ана лі зу ва ти й ро би ти
виснов ки

Тиж день гео гра фії. По за клас ний за хід
Ющен ко Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель гео гра фії та
еко но мі ки, Чер во но за водська шко ла № 1 Лох виць -
ко го рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли до про ве ден ня пред мет но го
тиж ня у шко лі, ку ди вхо дять та кі: сце на рій від крит тя
тиж ня; сце на рій про ве ден ня брейн-ринг «По той бік
ек ва то ра»; бе сі да з уч ня ми еко ло гіч но го спря му ван -
ня; сце на рій пі зна валь но-роз ва жаль но го ве чо ра для
стар шо клас ни ків то що

Сві то ва лі те ра ту ра

Я по рой спа са тель ным был кру гом… Урок з лі -
те ра тур но го кра єз нав ст ва. (Рос. мо ва)
Бо ро ден ко Ва лен ти на Ана то лі їв на, учи тель, Но во -
азовський НВК «Шко ла № 1 — ба га то про філь ний лі -
цей «Успіх» До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з лі те ра -
тур но го кра єз нав ст ва із ви ко ри стан ням твор чос ті
су час но го по ета Дон ба су В. Че реп ко ва. Ме та — по -
гли би ти знан ня уч нів про по езію в су час ній лі те ра ту -
рі рід но го краю та по знай о ми ти з жит тям і твор чіс тю
по ета, роз кри ти особ ли вос ті йо го по езії та її те ма -
тич но го роз ма їт тя; удос ко на лю ва ти на вич ки ана лі зу
лі рич но го тво ру

Ета пи ду хов но го пе ре род жен ня Скруд жа. Урок
із сві то вої лі те ра ту ри для 6 кла су
Олек сі єн ко Жан на Ми хай лів на, учи тель ро сійської
мо ви та сві то вої лі те ра ту ри, Га ма лі ївська шко ла Лох -
виць ко го рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 6 кла сі на за яв ле ну те му
за по віс тю Ч. Дік кен са «Різ д вя на піс ня у про зі». Ме -
та — про сте жи ти жит тє вий шлях ге роя, йо го ман д ри
в ча сі та прос то рі; роз кри ти при чи ни де гра да ції
Скруд жа; фор му ва ти на вич ки пси хо ло гіч но го ана лі -
зу лі те ра тур но го пер со на жа

Зу стріч у фран цузь ко му лі те ра тур но му са ло ні.
По за клас ний за хід із сві то вої лі те ра ту ри для
10 кла су
Стоць ка Люд ми ла Анто нів на, учи тель сві то вої лі те -
ра ту ри, Бо го род чанська шко ла № 1 Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду із сві то вої лі те ра ту ри
на за яв ле ну те му для 10 кла су з ме ді ап ре зен та цією
(до да єть ся). Ме та — фор му ва ти на вич ки ана лі зу ху -
дож ньо го тво ру як мис тец т ва сло ва, на да ти оцін ку
зоб ра жен ню те ми ко хан ня в жит ті та твор чос ті Баль -
за ка та Стен да ля

Оно ре де Баль зак — ви дат ний фран цузь кий
пись мен ник, за чи на тель со ці аль но го ре аліс тич но го
ро ма ну. Баль зак і Укра ї на. Урок із сві то вої лі те ра ту -
ри
Хмель ницька Оле на Ле о ні дів на, учи тель сві то вої лі -
те ра ту ри, Крас но рі ченська шко ла Кре мінсько го
рай о ну, Лу ганської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ме ді ап -
ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — по знай о ми ти уч нів
із жит тям i твор чіс тю пись мен ни ка, із сто рін ка ми
йо го жит тє во го шля ху, пов’яза ни ми з Укра ї ною; роз -
кри ти уні вер саль ність баль за ківсько го за ду му, роз -
ма їт тя те ма ти ки та проб ле ма ти ки тво рів

Тра гізм до лі ма де му а зель де Сент-Ів та гу рон ця.
Фі нал по віс ті Воль те ра «Прос так». Урок із сві то вої
лі те ра ту ри для 9 кла су
Шев чен ко Іри на Ва ди мів на, учи тель ро сійської мо ви
та сві то вої лі те ра ту ри, Мир го родська гім на зія іме ні
Т. Г. Шев чен ка Пол тавської обл.

Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те му в 9 кла сі.
Ме та — роз кри ти тра гізм до лі ма де му а зель Сент-Ів
і Прос та ка; до по мог ти уч ням про ана лі зу ва ти фі нал
тво ру та сфор му лю ва ти своє суд жен ня про ньо го;
роз ви ва ти на вич ки ана лі зу тво ру й кон к рет них
обра зів, ло гіч но го мис лен ня, зв’яз но го мов лен ня;
спри я ти фор му ван ню у шко ля рів ви со ких мо раль -
них іде а лів

Артур Ко нан Дойль — ав тор по пу ляр них тво рів
про зна ме ни то го де тек ти ва Шер ло ка Хол м са. Опо -
ві дан ня «Піс т ря ва стріч ка». Урок із сві то вої лі те ра -
ту ри для 7 кла су
Яцу рак На дія Ва си лів на, учи тель сві то вої лі те ра ту ри,
Дзви няць ка шко ла Бо го род чансько го рай о ну Іва но-
Фран ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку для 7 кла су на за яв ле ну те -
му. Ме та — за ці ка ви ти уч нів осо бис тіс тю та твор чіс -
тю пись мен ни ка; на вчи ти да ва ти ха рак те рис ти ку ге -
ро ям на осно ві їх ніх вчин ків і від но син до лю дей;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті уч нів, фор му ва ти уяв -
лення про за галь но людські цін нос ті: гу ма нізм, спра -
вед ли вість

Еко но мі ка

Сі мей ний бюд жет. До хо ди й ви тра ти сім’ї. Урок
з еко но мі ки для 5 кла су
Под лєс на Те тя на Сер гі їв на, учи тель еко но мі ки
та пра во знав ст ва, Дер га чівський лі цей № 2 Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку в 5 кла сі на за яв ле ну
те му. Ме та — по гли би ти знан ня про до хо ди сім’ї
як дже ре ло збіль шен ня її ба гат ст ва; ви ди до хо дів, ви -
тра ти, обов’яз ко ві пла те жі, бюд жет ро ди ни; учи ти
пла ну ва ти бюд жет ро ди ни, ра ці о наль но роз ра хо ву -
ва ти ви тра ти

Пра во знав ст во

Пра ви ла й за ко ни в сус піль ст ві та тво є му жит ті.
Урок з пра во знав ст ва
Ру ка ві ци на Окса на Юрі їв на, учи тель іс то рії та пра -
во знав ст ва, Кос тян ти нівський лі цей До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
по яс ни ти уч ням, що та ке пра ви ла, пра во та за кон;
ознай о ми ти їх із про це сом ви ник нен ня пра вил
і права в сус піль ст ві; на різ но ма ніт них при кла дах
із прак тич но го жит тя до вес ти й по ка за ти, як ці пра -
ви ла ді ють

Хі мія

Еру дит. По за клас ний за хід з хі мії для 9–
11 класу
Грев нє ва Світ ла на Ва си лів на, учи тель біо ло гії та хі -
мії, Ки ївська шко ла № 158.
Ано та ція: Пі зна валь на гра з хі мії для уч нів 9–11 кла -
сів. Ме та — за крі пи ти, уза галь ни ти та роз ши ри ти
знан ня уч нів у іг ро вій фор мі; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес до цієї га лу зі на уки, по ка за ти зв’язок хі -
мії з ін ши ми на ука ми та жит тям, роз ви ва ти твор чу
ак тив ність

Чис тые ве щес т ва и сме си. Урок з хі мії для 7 кла -
су. (Рос. мо ва)
Іва ни ши на Те тя на Сер гі їв на, учи тель хі мії, До нець ка
шко ла № 89.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ви вчен ня но во го ма те рі а -
лу на за яв ле ну те му в 7 кла сі. Ме та — ви вчи ти но ві
по нят тя «чис ті ре чо ви ни» та «су мі ші», од но рід ні й
не од но рід ні су мі ші; роз гля ну ти спо со би роз ді лен ня
су мі шів; на вчи ти уч нів роз ді ля ти су мі ші на ком -
понен ти

Отруй ність спир тів, їх ня дія на ор га нізм лю ди -
ни. Урок з хі мії
Ля пун Ві ра Іва нів на, ви кла дач хі мії та біо ло гії, Кре -
мен чуць кий ме дич ний ко ледж Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя на за яв ле ну те му. Ме -
та — уза галь ни ти знан ня уч нів про спир ти, ознай о -
ми ти зі згуб ним фі зіо ло гіч ним впли вом спир тів
на ор га нізм лю ди ни; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те -
рес; ви хо ву ва ти у шко ля рів не га тив не став лен ня
до ал ко го ліз му як ан ти-сус піль но го яви ща
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ФОРУМ
Най важ ли ві ші кла си ор га ніч них спо лук. Урок

з хі мії для 9 кла су
Пи са рен ко Олек сан д ра Во ло ди ми рів на, за ступ ник
ди рек то ра шко ли з НВР, Мар фівська шко ла До -
линсько го рай о ну Кі ро во градської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 9 кла сі.
Ме та — ознай о ми ти уч нів із ор га ніч ни ми спо лу ка -
ми, їх бу до вою, кла си фі ка цією, різ но ма ніт ніс тю
та влас ти вос тя ми; роз ви ва ти вмін ня вста нов лю ва ти
при чин но-на слід ко ві зв’яз ки між бу до вою ре чо вин,
їх влас ти вос тя ми

Фі зи ка

За жи га тель ная штуч ка. Ма те рі ал з фі зи ки.
(Рос. мо ва)
Бал тер Га ли на Бо ри сів на, учи тель фі зи ки та ас т ро -
но мії, За по різь ка шко ла № 14.
Ано та ція: Ілюс т ро ва ний ці ка вий ма те рі ал у фор ма ті
Power Point роз по ві дає про іс то рію ви ник нен ня
та ви го тов лен ня най по ши ре ні шої ре чі в по бу ті —
сір ни ків

Изоп ро цес сы в га зах. За кон Даль то на. Урок
з фізи ки для 10 кла су. (Рос. мо ва)
Галь пе рі на Со фія Ми хай лів на, учи тель фі зи ки, Дніп -
ро пет ровський НВК № 33 «Ма рі їнська ба га то про -
філь на гім на зія — ЗНЗ».
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 10 кла сі на за яв ле ну те -
му. Ме та — уста но ви ти за леж ність між дво ма мак ро -
па ра мет ра ми га зу за умо ви по стій но го тре тьо го; по -
яс ни ти, що яв ляє со бою пар ці аль ний тиск, що ство -
рю єть ся сис те мою га зів; по ка за ти роль ма те ма ти ки
при ви вчен ні га зо вих за ко нів

Дія маг ніт но го по ля на про від ник зі стру мом.
За кон Ампе ра. Урок з фі зи ки для 11 кла су
Ман д зюк На та лія Гав ри лів на, учи тель фі зи ки та ма -
те ма ти ки, Бо го род чанська шко ла № 1 Іва но-Фран -
ківської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му
в 11 кла сі. Ме та — сфор му ва ти по нят тя про си лу
Ампе ра; на до слі дах уста но ви ти, від чо го за ле жить її
на прям і мо дуль век то ра; сфор му лю ва ти пра ви ло лі -
вої ру ки та ви вес ти фор му лу, що ви ра жає за кон
Ампе ра

За кон Джо у ля-Лен ца. Урок з фі зи ки для 9 кла су.
(Рос. мо ва)
Ха сі є ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель фі зи ки,
Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка урок ви вчен ня та пер вин но го за -
кріп лен ня но вих знань у 9 кла сі на за яв ле ну те му.
Ме та — уза галь ни ти знан ня з пи тан ня; фор му ва ти
ко му ні ка тив ні вмін ня уч нів; на вчи ти ся за сто со ву ва -
ти за кон на прак ти ці та для по яс нен ня й ана лі зу ото -
чу ю чо го сві ту; за сво ї ти ха рак тер ні озна ки за ко ну

Ха рак те рис ти ка рід ко го ста ну ре чо ви ни. Яви -
ща ка пі ляр нос ті та змо чу ван ня. За нят тя з фі зи ки
Хом’як Лю бов Ка зи ми рів на, ви кла дач фі зи ки, Ко -
ледж тех но ло гій та біз не су Во линсько го на ці о наль -
но го уні вер си те ту ім. Ле сі Укра їн ки.
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя на за яв ле ну те му. Ме -
та — під ви щи ти рі вень по ін фор мо ва нос ті та роз ши -
ри ти знан ня сту ден тів про зна чен ня, роль і вплив
ріди ни на лю дей і все жи ве на Зем лі; ознай о ми ти
з фі зич ни ми влас ти вос тя ми; роз ви ва ти вмін ня за -
сто со ву ва ти на бу ті знан ня

За ко ни по стій но го стру му. За нят тя з фі зи ки
Юрчен ко Ва лен ти на Іл лів на, ме то дист, ви кла дач фі -
зи ки, До нець кий ін дус т рі аль ний тех ні кум.
Ано та ція: Ви кла де но ме то ди ку про ве ден ня під сум -
ко во го за нят тя, спря мо ва но го на за сто су ван ня знань
і фор му ван ня вмінь сту ден тів із те ми з ви ко ри стан -
ням ме то ду про ек тів (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся),
роз гля ду проб лем них си ту а цій, по шу ку оп ти маль -
них рі шень по став ле ної проб ле ми при ви рі шен ні фі -
зич них за дач, са мо оцін ки та вза ємо оцін ки рів ня
знань сту ден тів

Інтег ро ва ні уро ки

Му зи ка охоп лює весь світ. Інтег ро ва ний урок
(му зи ка та гео гра фія) для 10 кла су

Па льо на Світ ла на Вік то рів на, учи тель му зич но го
мис тец т ва та ху дож ньої куль ту ри; В. В. Дем чен ко,
учи тель гео гра фії, Кри во різь ка шко ла № 27 Дніп ро -
пет ровської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 10 кла сі на за яв ле ну те -
му. Урок на пра цьо ва но в ме жах про ве ден ня бі нар -
них уро ків у шко лі. По єд нан ня гео гра фії та му зи ки
за про по но ва не ад мі ніс т ра цією шко ли. Для ви сту пів
під час уро ку гру па «Знав ці му зи ки» от ри ма ла
завдан ня під го ту ва ти роз по відь про од но го з ком по -
зи то рів

Ма те ма тич но-гео гра фіч на по до рож. Інтег ро ва -
ний урок (ма те ма ти ка та гео гра фія) для 6 кла су
Дей кун Ін на Олек сі їв на, учи тель гео гра фії, Ні -
жинська шко ла № 15 Чер ні гівської обл.
Ано та ція: Роз роб ка бі нар но го уро ку в 6 кла сі з на -
вчаль них тем «Ра ці о наль ні чис ла» та «Гід рос фе ра».
Ме та — на вчи ти за сто со ву ва ти те ма тич ні знан ня
до розв’язу ван ня за дач із гео гра фіч ним зміс том;
сфор му ва ти по нят тя «бо ло то» та по ка за ти при чи ни
йо го утво рен ня, зна чен ня та ви ко ри стан ня

Не спо кій хвиль морських. Сим фо ніч ні ак ва ре лі.
Ма ри на. Урок з ін тег ро ва но го кур су «Мис тец т во»
для 5 кла су
Дзю ра Рус ла на Анто нів на, учи тель мис тец т ва та ху -
дож ньої куль ту ри, Ве ли ко оме лянський НВК «Шко -
ла — гім на зія» Рів ненської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ін тег ро ва но го кур су
«Мис тец т во» в 5 кла сі на за яв ле ну те му з ме ді ап ре -
зен та цією (до да єть ся). Ме та — за крі пи ти знан ня про
про грам ну му зи ку, фор му ва ти уяв лен ня про сим фо -
ніч ну кар ти ну й ес кіз як про жан ри сим фо ніч ної му -
зи ки, знай о ми ти з твор чи ми пор т ре та ми мит ців

По до рож. Інтег ро ва ний урок (ан г лійська та ні -
мець ка мо ва) для 8 кла су
Ке сарь На та лія Еду ар дів на, учи тель ан г лійської мо -
ви, Амвро сі ївська шко ла № 6 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка бі нар но го уро ку з ан г лійської
та ні мець кої мов на за яв ле ну те му у 8 кла сі. Ці лі уро -
ку — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти лек сич ний те -
ма тич ний ма те рі ал; роз ви ва ти й удос ко на лю ва ти на -
вич ки зв’яз но го по ві дом лен ня та вмін ня про ек т ної
ро бо ти, ло гіч не мис лен ня уч нів, їх уяву, умін ня ви -
слов лю ва ти свої влас ні дум ки

Кра са у пра ці та при ро ді. Інтег ро ва ний урок
(роз ви ток зв’яз но го мов лен ня та об ра зот вор че мис -
тец т во) для 2 кла су
Сав чук Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Чер ні вець ка спе ці а лі зо ва на по чат ко ва шко ла
№ 23.
Ано та ція: Роз роб ка ін тег ро ва но го уро ку з роз вит ку
зв’яз но го мов лен ня й об ра зот вор чо го мис тец т ва
на за яв ле ну те му у 2 кла сі. Ме та — роз ши ри ти знан -
ня уч нів про най по ши ре ні ший вид на род но го де ко -
ра тив но го мис тец т ва — ви ти нан ку; за кріп лю ва ти
на вич ки зги нан ня та рі зан ня па пе ру по пря мій і кри -
вій лі нії; учи ти спо сте рі га ти за яви ща ми при ро ди

Снеж ная кни га Зи мы. Інтег ро ва ний урок для
3 кла су. (Рос. мо ва)
Фе дор чен ко Те тя на Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Роз роб ка ін тег ро ва но го уро ку з ме ді а -
презен та цією (до да єть ся) у 3 кла сі на за яв ле ну те му
(рос. чи тан ня, осно ви здо ров’я, при ро доз нав ст во).
Ме та — за без пе чи ти уяв лен ня ді тей про зи му; про -
дов жи ти ро бо ту над тех ні кою чи тан ня; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го сло ва, дбай ли ве став лен ня до рід -
ної при ро ди

За по ві ти лю бо ві Світ ло нос ця: чи тан ня сер цем
дра ма тич ної по еми І. Дра ча «Ду ма про Вчи те ля». В.
Су хо млинський у іс то рії ук ра їнської пе да го гі ки.
Інтег ро ва ний урок для 11 кла су
Ха ри то но ва На та ля Ві та лі їв на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Арте мівський НВК № 11 ім.
Арте ма До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка бі нар но го уро ку в 11 кла сі з ук -
ра їнської лі те ра ту ри та фа куль та тив но го кур су
«Укра їнська пе да го гі ка в осо бах» на за яв ле ну те му
з ла бо ра то рії гу ман ної пе да го гі ки. Ме та — че рез об -
раз ре аль но го вчи те ля, че рез ху дож ній об раз В. Су -
хо млинсько го, ство ре но го І. Дра чем, ви хо ву ва ти
май бут ніх учи те лів

Ма те ма ти ка

Мно жен ня на ту раль них чи сел. Урок з ма те -
мати ки
Бі ло ус Окса на Бо ри сів на, учи тель ма те ма ти ки, за -
ступ ник ди рек то ра з НВР, Сумська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 29.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку за сво єн ня но вих знань
і вмінь на за яв ле ну те му. Ме та — сфор му ва ти в уч нів
по нят тя про ма те ма тич ні дії мно жен ня, умін ня мно -
жи ти на ту раль ні чис ла ус но та у стов п чик, роз ви ва -
ти ло гіч не мис лен ня, ма те ма тич ну мо ву уч нів, ви хо -
ву ва ти в них праг нен ня до успі ху, стій кий ін те рес
до ма те ма ти ки

Розв’язу ван ня вправ з ви ко ри стан ням фор мул
ско ро че но го мно жен ня. Урок з ал геб ри для 7 кла су
Бі лу сяк Лі дія Ва си лів на, учи тель ма те ма ти ки та ін -
фор ма ти ки, Ма нявська шко ла Бо го род чансько го
рай о ну Іва но-Фран ківської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку з ал геб ри в 7 кла сі на за яв -
ле ну те му у фор мі по до ро жі. Ме та — фор му ва ти,
удос ко на ли ти та по гли би ти знан ня та вмін ня уч нів
ви ко рис то ву ва ти фор му ли ско ро че но го мно жен ня
при розв’язу ван ні вправ, фор му ва ти на вич ки їх
твор чо го за сто су ван ня

Пря мо кут на сис те ма ко ор ди нат. Ко ор ди нат на
пло щи на. Урок з ма те ма ти ки
Кіш ка рук Ма рія Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Крас но по лянська шко ла Ве ли ко но во сіл ківсько го
рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
сфор му ва ти по нят тя ко ор ди нат ної пло щи ни, ко ор -
ди нат точ ки на пло щи ні, аб с ци си та ор ди на ти точ ки;
сфор му ва ти вмін ня ви ко ну ва ти впра ви, що пе ред ба -
ча ють зна ход жен ня ко ор ди нат точ ки на ко ор ди нат -
ній пло щи ні

Дей ст вия с де ся тич ны ми дро бя ми (срав не ние,
округ ле ние, сло же ние и вы чи та ние). Урок з ма те ма -
ти ки для 5 кла су. (Рос. мо ва)
Ку рі ло ва Оле на Ва ле рі їв на, учи тель ма те ма ти ки, ди -
рек тор шко ли, До нець ка шко ла № 94.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 5 кла сі
з ме ді ап ре зен ти цією та ме то дич ни ми ма те рі а ла ми
(до да ють ся). Ме та — за крі пи ти на вич ки ви ко нан ня
дій із де ся тин ни ми дро ба ми; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, пра виль ну ма те ма тич ну мо ву, ува гу; при щеп -
лю ва ти лю бов до ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти ак тив ну
са мо стій ність

На ту раль ные чис ла. Урок з ма те ма ти ки для
5 кла су. (Рос. мо ва)
Лис то па до ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти -
ки, До нець ка шко ла № 89.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку у фор мі по до ро жі в ма те -
ма тич ну каз ку на за яв ле ну те му у 5 кла сі. Ме та —
від пра цю ва ти вмін ня та на вич ки дій із на ту раль ни ми
чис ла ми при розв’язан ні вправ і за дач; роз ви ва ти
твор чу та мис лен нє ву ак тив ність уч нів; ви хо ву ва ти
від по ві даль не став лен ня до на вчан ня

Ме то ды ре ше ния по ка за тель ных урав не ний.
Урок з ма те ма ти ки. (Рос. мо ва)
Літ віш ко На та лія Ми хай лів на, учи тель ма те ма ти ки,
До нець кий лі цей № 30.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
сис те ма ти зу ва ти спо со би розв’язан ня рів нянь; роз -
ши ри ти та по гли би ти знан ня уч нів про ме то ди
розв’язан ня; по си ли ти мо ти ва цію за ра ху нок об ра -
зот вор чих за со бів; здій с ни ти кон т роль із зво рот нім
зв’яз ком і оці ню ван ням на вчаль них до сяг нень за ре -
зуль та та ми

Дії з на ту раль ни ми чис ла ми. Урок з ма те ма ти ки
для 5 кла су
Ма ковська Ле ся Юрі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Стрийський НВК «Шко ла — гім на зія ім. А. Шеп тиць -
ко го» Львівської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку для 5 кла су на за яв ле ну
те му у фор мі по до ро жі. Ме та — за крі пи ти на вич ки
ви ко нан ня дій над на ту раль ни ми чис ла ми, ус ної ліч -
би, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пра виль ну ма те ма -
тич ну мо ву, при щеп лю ва ти лю бов до ма те ма ти ки

До да ван ня й від ні ман ня у ме жах 20. Урок з ма -
те ма ти ки для 1 кла су
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ФОРУМ
Отриш ко Те тя на Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Омель ницька шко ла Орі хівсько го рай о ну За по -
різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ма те ма ти ки у 1 кла сі
на за яв ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — за крі пи ти вмін ня до да ва ти й від ні ма ти чис -
ла в ме жах 20; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, об чис -
лю валь ні вмін ня, са мо стій ність; ство ри ти си ту а цію
по шу ку іс ти ни, спів пе ре жи ван ня; ви хо ву ва ти ці ка -
вість

Де сят ко ві дро би. Урок з ма те ма ти ки для 5 кла су
Са ве льї че ва Га ли на Ка зи ми рів на, учи тель, Ні -
жинська шко ла № 15 Чер ні гівської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 5 кла сі.
Ме та — учи ти за сто со ву ва ти пра ви ла до да ван ня й
від ні ман ня де сят ко вих дро бів до розв’язу ван ня при -
кла дів, рів нянь, за дач, спро щен ня ви ра зів; роз ви ва ти
на вич ки ло гіч но го мис лен ня, ма те ма тич ну мо ву, на -
вич ки зруч но го об чис лен ня при кла дів

Розв’язу ван ня за дач на за сто су ван ня те о ре ми
Пі фа го ра. Урок з гео мет рії для 8 кла су
Устен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Пол тавська шко ла № 24.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку гео мет рії в 8 кла сі на за яв -
ле ну те му. Ме та — уза галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти
знан ня уч нів про те о ре му Пі фа го ра; зна ход жен ня
різ них спо со бів до ве ден ня цієї те о ре ми; фор му ва ти
вмін ня розв’язу ва ти за да чі на за сто су ван ня те о ре ми
Пі фа го ра

По хід на. Урок з ал геб ри для 11 кла су
Хмель ницька Ла ри са Кос тян ти нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, ди рек тор, Арте мівський НВК № 11 ім. Арте -
ма До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з ал геб ри та по чат ків ана -
лі зу в 11 кла сі ака де міч но го рів ня з ви ко ри стан ням
ін тер ак тив них тех но ло гій. Ме та — уза галь нен ня
та сис те ма ти за ція знань уч нів із те ми, фор му ван ня
вмінь і на ви чок зна ход жен ня по хід ної, рів нян ня до -
тич ної, за сто су ван ня гео мет рич но го та фі зич но го
зміс ту по хід ної

За сто су ван ня ви зна че но го ін тег ра ла. Урок з ма -
те ма ти ки
Шев чук Ал ла Во ло ди ми рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Ки ївська спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням ан г лійської та ні мець кої мов № 189.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ме ді а -
пер зен та цією (до да єть ся). Ме та — уза галь ни ти
та сис те ма ти зу ва ти знан ня уч нів із те ми; спри я ти за -
кріп лен ню знань про гео мет рич ний і фі зич ний зміст
ін тег ра ла; на вчи ти за сто со ву ва ти ма те ма тич ні за ко -
ни ін тег ру ван ня в різ них за да чах; по си ли ти мо ти ва -
цію уч нів до ви вчен ня те ми

Розв’язу ван ня сис тем рів нянь із па ра мет ра ми.
Урок з ма те ма ти ки для 10 кла су
Ше пель На та ля Іва нів на, учи тель ма те ма ти ки, Арте -
мівський НВК № 11 ім. Арте ма До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 10 кла -
сі з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — удос ко -
на лю ва ти вмін ня й на вич ки розв’язу ван ня сис те ми
рів нянь різ ни ми спо со ба ми, рів нян ня з па ра мет ра -
ми, ви зна ча ти за рів нян ня ми умо ву пе ре ти ну гра фі -
ків фун к ції, ана лі зу ва ти й ро би ти ви снов ки; на да ти
уч ням змо гу ви бо ру ва рі ан тів за вдань і шля хів
розв’яз ку за дач

Де кар то ві ко ор ди на ти на пло щи ні. Урок з гео -
мет рії для 8 кла су
Юрке вич Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Тер но піль ська шко ла № 27.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з гео мет рії у 8 кла сі на за -
яв ле ну те му. Ме та — уза галь ни ти та сис те ма ти зу ва -
ти знан ня уч нів із те ми; роз ви ва ти пам’ять, ло гіч не
мис лен ня, здіб нос ті уч нів; ви хо ву ва ти ін те рес до ма -
те ма ти ки, ува гу, са мо стій ність; фор му ва ти вмін ня
пра цю ва ти. На уро ці клас по ді ле но на три гру пи

Укра їнська мо ва

Особ ли вос ті по бу до ви роз по ві ді про про цес
пра ці. Урок з ук ра їнської мо ви
Авдє є ва Ві ра Вік то рів на, учи тель ук ра їнської мо ви
та лі те ра ту ри, Не сте рянська спе ці а лі зо ва на різ но -

про філь на шко ла Орі хівсько го рай о ну За по різь -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку роз вит ку зв’яз но го
мов лен ня на за яв ле ну те му. Ме та — по яс ни ти
особ ли вос ті бу до ви роз по ві ді про тру до вий про -
цес; фор мува ти тек с тот вор чі вмін ня, роз ви ва ти
ло гіч не й образ не мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти
по ва гу до май с тер нос ті, на по лег ли вос ті, ста ран -
нос ті

Час ти ни мо ви. Урок з ук ра їнської мо ви для
4 кла су
Браж ник Світ ла на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ча со во ярська шко ла № 15 Арте мівської
міської ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка під сум ко во го уро ку ук ра їнської
мо ви 4 кла сі на за яв ле ну те му з пре зен та цією (до да -
єть ся). Ме та — по вто ри ти, за крі пи ти й оці ни ти те -
матич ні знан ня та вмін ня; по вто ри ти ви ди тек с тів;
роз ви ва ти зв’яз не ус не й пи сем не мов лен ня, спо сте -
реж ли вість, на вич ки са мо кон т ро лю; фор му ва ти ко -
му ні ка тив ну ком пе тен т ність; ви хо ву ва ти по чут тя
друж би, вза є мо до по мо ги

Склад но су ряд не ре чен ня. Ви ко нан ня вправ.
Урок з ук ра їнської мо ви
Вер хо ляк Лі лія Ярос ла вів на, учи тель ук ра їнської мо -
ви та лі те ра ту ри, Ма нявська шко ла Бо го род чансько -
го рай о ну Іва но-Фран ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з ви ко ри стан ням муль ти -
ме дій ної пре зен та ції (до да єть ся) на за яв ле ну те му.
Ме та — за крі пи ти ви вче не про склад но су ряд не ре -
чен ня: йо го бу до ву та за со би зв’яз ку; на вчи ти зна хо -
ди ти їх у тек с ті, з’ясу ва ти смис ло ві зв’яз ки між прос -
ти ми ре чен ня ми

На пи сан ня при слів ни ків. Урок з ук ра їнської
мо ви
Го ли ко ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їнської
мо ви і лі те ра ту ри, Но во азовський НВК «Шко ла
№ 1 — ба га то про філь ний лі цей «Успіх» До нець -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
по вто ри ти й по гли би ти знан ня уч нів про при слів ник
як час ти ну мо ви, спри я ти зміц нен ню на ви чок на пи -
сан ня при слів ни ків, фор му ва ти за галь но піз на валь ні
вмін ня зна хо ди ти при слів ни ки в тек с тах, ви зна ча ти
їх роль у ре чен нях; роз ви ва ти твор чі вмін ня ви -
корис то ву ва ти при слів ни ки у влас них ви слов лю -
ваннях

Уза галь нен ня й сис те ма ти за ція ви вче но го про
імен ник. Урок з ук ра їнської мо ви для 6 кла су
Го ро ва Ла ри са Юхи мів на, учи тель ук ра їнської мо ви,
лі те ра ту ри та ху дож ньої куль ту ри, Ши ро ківська
шко ла Сім фе ро поль сько го рай о ну АР Крим.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 6 кла сі на за яв ле ну те му
у фор мі яр мар ку з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти те ма тич ні
знан ня уч нів; роз ви ва ти вмін ня за сто со ву ва ти те о -
ре тич ні знан ня на прак ти ці; роз ви ва ти ус не й пи сем -
не мов лен ня уч нів

Гру пи слів за зна чен ням (си но ні ми, ан то ні ми,
омо ні ми, па ро ні ми). Урок з ук ра їнської мо ви для
5 кла су
Дмит рів Світ ла на Бог да нів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Тер но піль ська спе ці а лі зо ва на
шко ла з по глиб ле ним ви вчен ня іно зем них мов № 5.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му у 5 кла сі
з пре зен та цією (до да єть ся). Ме та — роз ши ри ти уяв -
лен ня уч нів про гру пи слів за зна чен ням; роз кри ти
по нят тя си но ні міч ні ря ди, спо со би роз різ нен ня омо -
ні мів і ба га то знач них слів; удос ко на лю ва ти вмін ня
ко рис ту ва ти ся слов ни ка ми

Роз бір ді єс ло ва як час ти ни мо ви. Сис те ма ти за -
ція ви вче но го про ді єс ло во. Урок з ук ра їнської мо ви
для 7 кла су
Жу ва ко Лю бов Вік то рів на, учи тель ук ра їнської лі те -
ра ту ри, Крас но рі ченська шко ла Кре мінсько го рай о -
ну Лу ганської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 7 кла сі.
Ме та — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня уч -
нів із те ми; удос ко на лю ва ти вмін ня ви зна ча ти мор -
фо ло гіч ні озна ки ді єс ло ва та йо го син так сич ну роль
шля хом здій с нен ня мор фо ло гіч но го роз бо ру, по яс -
ню ва ти основ ні ор фо гра ми в ді єс ло вах

По вто рен ня ви вче но го про при слів ник. Урок
з ук ра їнської мо ви для 7кла су
Жу ко ва-Якуб чак Альо на Ва ле рі їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Арте мівський НВК № 11
ім. Арте ма До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку у фор мі кос міч ної по до -
ро жі на за яв ле ну на вчаль ну те му в 7 кла сі (за ме то -
дом роз ви валь но го на вчан ня). Ме та — по вто ри ти
й уза галь ни ти ви вче не з те ми; удос ко на лю ва ти
вмін ня роз піз на ва ти при слів ни ки в ре чен нях, ви -
зна ча ти їх мор фо ло гіч ні озна ки, син так сич ну
роль, пра виль но пи са ти сло ва з ви вче ни ми ор фо -
гра ма ми

Ді єп рис лів ник як фор ма ді єс ло ва. Тво рен ня ді -
єп рис лів ни ків. Ді єп рис лів ни ко вий зво рот. Урок
з ук ра їнської мо ви для 10 кла су
Іва но ва Ін на Пет рів на, учи тель ук ра їнської мо ви
та лі те ра ту ри, То резь ка шко ла № 11 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 10 кла -
сі у фі ло ло гіч но му про фі лі з ме ді ап ре зен та цією (до -
да єть ся). Ви мо ги — уч ні зна ють по нят тя про ді єп рис -
лів ник як особ ли ву фор му ді єс ло ва, спо сіб тво рен ня,
ді єп рис лів ни ко вий зво рот; уч ні вмі ють ви зна ча ти
йо го лек сич не зна чен ня, гра ма тич ні озна ки, роз піз -
на ва ти в тек с ті

Пра во пис при слів ни ків. Урок з ук ра їнської мо -
ви для 7 кла су
Крав чен ко Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Хар цизь ка ук ра їнська гім на зія
До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку уза галь нен ня ви вче но го
із за яв ле ної те ми в 7 кла сі. Ме та — уза галь ни ти й
сис те ма ти зу ва ти ви вче не про пра во пис при слів ни -
ків, спри я ти зміц нен ню на ви чок пра во пи су за ви вче -
ни ми ор фо гра ма ми; удос ко на лю ва ти твор чі вмін ня
ви ко рис то ву ва ти при слів ни ки; ви хо ву ва ти мо раль ні
цін нос ті, куль ту ру ус но го й пи сем но го мов лен ня
учнів

Звер тан ня не по ши ре ні й по ши ре ні. Роз ді ло ві
зна ки в ре чен нях зі звер тан ня ми. Урок з ук ра -
їнської мо ви для 8 кла су
Ма сик Олек сан д ра Ро ма нів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Вос к ре сін цівська шко ла Іва но-
Фран ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му у 8 кла сі.
Ме та — по гли би ти знан ня про звер тан ня, їх сти ліс -
тич ну роль у мов лен ні; роз ви ва ти вмін ня ви ді ля ти їх
в ре чен нях, пра виль но роз став ля ти роз ді ло ві зна ки
та ін то ну ва ти ре чен ня зі звер тан ня ми; роз ви ва ти
твор чі вмін ня скла да ти ре чен ня зі звер тан ня ми

Роз різ нен ня від мін ків імен ни ків жі но чо го ро ду
в да валь но му та міс це во му від мін ках. Урок з ук ра -
їнської мо ви для 4 кла су
Ни ко нен ко Ма рія Се ме нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бі ло цер ківська шко ла № 18 Ки ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ук ра їнської мо ви 4 кла сі
з під го тов ки до кон т ро лю на вчаль них до сяг нень
із ауді ю ван ня з ме то дич ни ми ма те рі а ла ми (до да ють -
ся). Ме та — по знай о ми ти ді тей зі спо со ба ми роз різ -
нен ня імен ни ків жі но чо го ро ду; учи ти ро би ти ви -
снов ки й уза галь нен ня, за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
на прак ти ці

Пра во пис при слів ни ків. Урок з ук ра їнської мо -
ви для 7 кла су
По но ма рен ко Ма ри на Ге на ді їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, До нець ка шко ла № 93
ім. М. П. Жер дє ва.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 7 кла сі
з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — уза галь ни -
ти та сис те ма ти зу ва ти ві до мос ті про на пи сан ня при -
слів ни ків; удос ко на лю ва ти вмін ня ви зна ча ти від по -
від ні ор фо гра ми й об ґ рун то ву ва ти ви бір на пи сан ня
від по від ним пра ви лам

Сло во. Зна чен ня сло ва. Урок з ук ра їнської мо ви
для 3 кла су
Ско роп льот На та ля Андрі їв на, ви кла дач ук ра їнської
мо ви та ме то ди ки, Кре мен чуць ке пе да го гіч не учи ли -
ще ім. А. С. Ма ка рен ка Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ук ра їнської мо ви у 3 кла сі
на за яв ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Ме та — за кріп лю ва ти знан ня про пря ме й пе ре нос -
не зна чен ня слів, ба га то знач ність сло ва, си но ні ми
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й ан то ні ми; удос ко на лю ва ти на вич ки ко рис ту ван ня
фра зе о ло гіз ма ми; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас

При кмет ни ки твер дої й м’якої гру пи. Від мі ню -
ван ня при кмет ни ків. Урок з ук ра їнської мо ви для
6 кла су
Сте цюк Те тя на Ми хай лів на, учи тель ук ра їнської мо -
ви та лі те ра ту ри, Арте мівська шко ла № 10 До нець -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з ви ко ри стан ням пре зен -
та ції та ме ді а фай ла ми (до да ють ся) в 6 кла сі на за яв -
ле ну те му. Ме та — сфор му ва ти в уч нів умін ня ви -
знача ти на леж ність при кмет ни ків до пев ної гру пи,
умін ня їх від мі ню ва ти, зна хо ди ти пев ну ор фо гра му
й об ґ рун то ву ва ти ви бір

Я — ді ло вод. Урок з ук ра їнської мо ви для
10 кла су
Та ра сюк Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Сла вутський об лас ний
спе ці а лі зо ва ний лі цей-ін т ре нат по глиб ле ної під го -
тов ки уч нів у га лу зі на уки Хмель ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з на вчаль ної те ми в 10 кла -
сі «До ру чен ня, офі цій ний лист» з ме ді ап ре зен та цією
(до да єть ся). Ме та — по глиб лю ва ти знан ня про офі -
цій но-ді ло вий стиль мов лен ня та про пра ви ла ді ло во -
го спіл ку ван ня, ознай о ми ти уч нів із при зна чен ням
і фор мою вка за них ді ло вих па пе рів

Склад ні ви пад ки пра во пи су слів з по дво єн ням
і по дов жен ням при го лос них. Урок з ук ра їнської
мови
Тиш лек Ма ри на Ана то лі їв на, ви кла дач ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, До нець кий гір ни чий тех ні кум ім.
Є. Т. Аба ку мо ва.
Ано та ція: У про по но ва ній ме то дич ній роз роб ці уро -
ку на за яв ле ну те му ви кла дач за ді яв різ но ма ніт ні су -
час ні фор ми та ін тер ак тив ні ме то ди на вчан ня, ви ко -
рис то ву ю чи комп’ютер ну пре зен та цію. Це і «Сту -
дентський про ект», ін с це ні за ція, бе сі да, ро бо та
у гру пах, ре да гу ван ня то що

Від мін ки імен ни ків. Клич ний від мі нок. Урок
з ук ра їнської мо ви для 6 кла су
Трех ліб Лі дія Пет рів на, учи тель ук ра їнської лі те ра -
ту ри, Крас но рі ченська шко ла Кре мінсько го рай о ну
Лу ганської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 6 кла сі на за яв ле ну те -
му. Ме та — по вто ри ти та по гли би ти знан ня уч нів
про імен ник як час ти ну мо ви; на вчи ти уч нів ви -
знача ти від мін ки імен ни ків у ре чен ні та за сто со -
вува ти в ус но му й пи сем но му мов лен ні клич ний
від мі нок

Від ок рем ле ні об ста ви ни. Спо со би ви ра жен ня
від ок рем ле них об ста вин. Роз ді ло ві зна ки при від -
ок рем ле них об ста ви нах. Урок з ук ра їнської мо ви
для 8 кла су
Тун да Те тя на Анто нів на, учи тель ук ра їнської мо ви
та лі те ра ту ри, Бер дянська шко ла № 1 За по різь -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку у 8 кла сі на за яв ле ну те му.
Ме та — за крі пи ти вмін ня уч нів зна хо ди ти від ок рем -
ле ні об ста ви ни, ана лі зу ва ти й кон ст ру ю ва ти ре чен -
ня з від ок рем ле ни ми чле на ми ре чен ня, ви раз но їх
чи та ти, ви ко рис то ву ва ти та кі ре чен ня в мов лен ні,
з’ясо ву ва ти син так сич ну роль і ви ра жаль ні мож ли -
вос ті; зна хо ди ти й об ґ рун то ву ва ти ви вче ні пун к то -
гра ми

По до рож в осінь зі спо со ба ми ді єс лів. Урок з ук -
ра їнської мо ви для 7 кла су
Фе щак Світ ла на Гри го рів на, учи тель ук ра їнської мо -
ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла № 78 Дніп ро -
пет ровської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 7 кла сі.
Ме та — ознай о ми ти уч нів із спо со ба ми ді єс лів; фор -
му ва ти за галь но піз на валь ні вмін ня від різ ня ти ді єс -
ло ва різ них спо со бо вих форм, пра виль но ви зна ча ти
мор фо ло гіч ні озна ки, син так сич ну роль спо со бо вих
ді єс лів

Інфор ма ти ка

Про грам не за без пе чен ня. Урок з ін фор ма ти ки
Дро го бець ка На дія Гри го рів на, за ві ду ю ча від ді лен -
ня, ви кла дач основ ін фор ма ти ки й об чис лю валь ної

тех ні ки та ме дич ної ін фор ма ти ки, Кре мен чуць кий
ме дич ний ко ледж Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ком бі но ва но го за нят тя на за яв -
ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся). Ме та —
сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти знан ня сту ден тів про
про грам не за без пе чен ня ПК, да ти за галь ні ві до мос ті
про сис тем не, служ бо ве та при клад не про грам не за -
без пе чен ня, по нят тя опе ра цій на сис те ма.

Сис те ма уро ків з те ми «Мо ва HTML». Уро ки з ін -
фор ма ти ки
Ро жо вець На та лія Ми хай лів на, учи тель ма те ма ти ки
та ін фор ма ти ки, Ні жинська шко ла № 15 Чер ні -
гівської обл.
Ано та ція: Сис те ма уро ків за на вчаль ни ми те ма ми:
«Основ ні прин ци пи бу до ви та фун к ці о ну ван ня
World Wide Web, про то кол НТТР, ад ре са ція в ме ре -
жі»; «Вступ у НТМL. Ство рен ня струк ту ри НТМL до -
ку мен та. Знай ом ст во з Web-ре дак то ром» і «Вве ден -
ня, еле мен ти фор ма ту ван ня тек с ту, по діл тек с ту
на ло гіч ні час ти ни»

За галь ні ві до мос ті про фун к ції. Кла си фі ка ція
фун к цій (С++). За нят тя з ін фор ма ти ки
Ру ден ко Анто ні на Пет рів на, ви кла дач, Ро менський
ко ледж Ки ївсько го на ці о наль но го еко но міч но го уні -
вер си те ту ім. Ва ди ма Геть ма на Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя на за яв ле ну те му з ме ді -
ап ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — ознай о ми ти сту -
ден тів із кла си фі ка цією та пра ви ла ми ви ко ри стан ня
фун к цій; на вчи ти сту ден тів за сто со ву ва ти стан дар т -
ні фун к ції та фун к ції ко рис ту ва ча при ре алі за ції
про грам них ко дів на мо ві С++

Файл. Ім’я та роз ши рен ня фай лу. Ка та ло ги
та під ка та ло ги. Урок з ін фор ма ти ки
Хо ло дьон Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель ін фор ма ти -
ки, Ко но топська спе ці а лі зо ва на шко ла № 9 Сум -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
ак ту а лі зу ва ти знан ня уч нів з те ми; ознай о ми ти уч нів
із по нят тя ми про фай ли та ка та ло ги; роз гля ну ти пра -
ви ла за пи су імен фай лів, опра цю ва ти при зна чен ня
фай ло вої сис те ми; роз ви ва ти прак тич ну спря мо ва -
ність ма те рі а лу

Алго ритм. Урок з ін фор ма ти ки для уч нів проф -
те ху чи лищ
Шим чук Лі а на Ми ко ла їв на, ви кла дач, Смі лянський
тех ні кум хар чо вих тех но ло гій На ці о наль но го уні -
вер си те ту хар чо вих тех но ло гій Чер каської обл.
Ано та ція: Сце на рій за нят тя уза галь нен ня та сис те -
ма ти за ції на за яв ле ну те му. Ме та — кон т роль знань,
умінь і на ви чок скла дан ня, ви ко ри стан ня та ана лі зу
ал го рит мів; фор му ван ня вмінь у сту ден тів ло гіч но
мис ли ти, пра цю ва ти за пла ном; ви ко рис то ву ва ти
знан ня в не стан дар т них си ту а ці ях

Істо рія Укра ї ни

Дер жа ва з цен т ром у Ки є ві. Пер ші кня зі. Урок
з іс то рії Укра ї ни для 5 кла су
Бак Олег Ва ди мо вич, учи тель іс то рії та пра во знав ст -
ва, Арте мівська шко ла № 10 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 5 кла сі на за яв ле ну те му
зі ство рен ням мі ні-про ек ту іс то рич но го пор т ре та
та ви ко ри стан ням ІКТ. Ме та — по знай о ми ти уч нів
із жит тям і ді яль ніс тю пер ших ки ївських кня зів; про -
дов жи ти фор му ван ня на ви чок са мо стій ної та гру по -
вої ро бо ти; роз ви ва ти умін ня чіт ко й ло гіч но ви слов -
лю ва ти свої дум ки

Кім ме рій ці та скі фи на те ри то рії су час ної Укра -
ї ни. Урок з іс то рії Укра ї ни для 6 кла су
Гри цай Жан на Ми хай лів на, учи тель іс то рії та ети ки,
Охтирська шко ла № 1 Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ком бі но ва но го уро ку у фор мі
по до ро жі в 6 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — ознай о -
ми ти уч нів із роз се лен ням, за нят тя ми та ду хов ним
сві том кім ме рій ців і скі фів; оха рак те ри зу ва ти скі фо-
перські вій ни й ознай о ми ти ся з Ве ли кою Ску фією;
ви хо ву ва ти в уч нів ін те рес до ми ну ло го ук ра їнської
дер жа ви

Бог дан Хмель ницький: по лі тик, дип ло мат,
полко во дець. Урок з іс то рії Укра ї ни для 8 кла су
По по вич Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель іс то рії,

Донець ка шко ла № 89.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме -
та — по гли би ти, роз ши ри ти знан ня уч нів з іс то рії
На ці о наль но-ви зволь ної вій ни ук ра їнсько го на ро -
ду, да ти оцін ку ді яль нос ті Б. Хмель ницько го; роз ви -
ва ти твор чість уч нів, умін ня вес ти де ба ти, від сто ю -
ва ти свою дум ку, прак тич но за сто со ву ва ти те о ре -
тич ні знан ня

Ве ли ка Віт чиз ня на вій на. Урок з іс то рії Укра ї ни
для 5 кла су
Сад же ни ця Іри на Ле о ні дів на, учи тель іс то рії, До -
линська шко ла За по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ди дак -
тич ни ми ма те рі а ла ми (до да ють ся). Ме та — по зна -
йоми ти уч нів із по ді я ми Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни,
по лі ти кою за гар б ни ків на оку по ва них ук ра їнських
те ри то рі ях, ді яль ніс тю ру ху опо ру на те ри то рії
Украї ни

Ко заць ки ми стеж ка ми. По за клас ний за хід з іс -
то рії Укра ї ни
Стру тинська Рус ла на Ва си лів на, учи тель, Ма нявська
шко ла Бо го род чансько го рай о ну Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка по за клас но го за хо ду з іс то рії
Укра ї ни у фор мі ін те лек ту аль ної гри на за яв ле ну те -
му. Гра скла да єть ся з та ких кон кур сів: «Знай ом ст -
во»; «Роз мин ка»; «Від га дай по стать» то що

Укра ї на в ро ки Дру гої сві то вої вій ни (1939–
1945 рр.). Ве ли ка Віт чиз ня на вій на (1941–1945 рр.).
Уро ки з іс то рії Укра ї ни для 11 кла су
Ти совська Оль га Сте па нів на, учи тель іс то рії
Львівської прав ни чої гім на зії, Львівський об лас ний
ін с ти тут пі сля дип лом ної пе да го гіч ної осві ти.
Ано та ція: Авторська роз роб ка уро ків на за яв ле ні на -
вчаль ні те ми та ма те рі а лів до те ма тич но го оці ню ван -
ня на вчаль них до сяг нень уч нів 11 кла сів. Пер ший
під хід обу мов лює за вдан ня за чо тир ма ва рі ан та ми
склад нос ті від по від но до чин но го оці ню ван ня, дру -
гий — гру по ве ви ко нан ня за вдань уч ня ми з ви ко -
ристан ням ро бо ти над опра цю ван ням іс то рич них
доку мен тів

Ко заць ка Укра ї на. Урок з іс то рії Укра ї ни
Щер бак Люд ми ла Ва си лів на, учи тель іс то рії та сус -
піль ст воз нав ст ва, Оле нівська шко ла № 1 До нець -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
від тво ри ти на ці о наль не яви ще іс то рії ук ра їнсько го
на ро ду — ко зач чи ну, фор му ва ти мис лен ня та влас не
став лен ня до цієї по дії; ви ко рис то ву ю чи ак тив ні ме -
то ди та фор ми ро бо ти, за сто су ва ти ро бо ту у гру пах

Обра зот вор че мис тец т во

Об’єм на фор ма у від кри то му прос то рі. Ка мінь,
що ожи ває. Урок з об ра зот вор чо го мис тец т ва для
7 кла су
Бу ле ца На та лія Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
учи тель об ра зот вор чо го мис тец т ва та ху дож ньої
куль ту ри, Лас ківська шко ла Во линської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 7 кла сі.
Ме та — ознай о ми ти з твор чіс тю ук ра їнсько го ху -
дож ни ка — скуль п то ра О. Пін чу ка; ство ри ти ори гі -
наль ний скуль п тур ний об раз на осно ві уза галь нен -
ня, сти лі за ції та транс фор ма ції ре аль них об’єк тів

За со би ви раз нос ті де ко ра тив но го мис тец т ва:
сим во ли, зна ки в ор на мен тах, де ко ра тив на фор ма,
сим во лі ка «Де ре во жит тя» в де ко ра тив но-ужит ко -
во му мис тец т ві. Урок з об ра зот вор чо го мис тец т ва
для 5 кла су
Осокiна Люд ми ла Вла дис лавiвна, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Ма рі у поль ська шко ла № 68 До -
нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му у 5 кла сі
з ме то дич ни ми до дат ка ми. Ме та — ознай о ми ти
учнів із сим во ла ми в ор на мен тах і про це сом уза галь -
нен ня фор ми; роз ви ва ти прий о ми ро бо ти з но жи ця -
ми, умін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, уза галь ню ва -
ти, твор чу уяву, спо сте реж ли вість, аку рат ність; сти -
му лю ва ти ін те рес уч нів до твор чої ді яль нос ті

Світ ло тінь. Урок з об ра зот вор чо го мис тец т ва
для 6 кла су
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ФОРУМ
Рос сій це ва На дія Ми хай лів на, ме то дист, учи тель,
ЦДЮТ Сим фе ро поль сько го рай о ну, Гвар дійська
шко ла № 1 АР Крим.
Ано та ція: Роз роб ка уза галь ню ю чо го уро ку в 6 кла сі
у фор мі гри «По ле чу дес» на за яв ле ну те му. Гра про -
во дить ся з ме тою уза галь нен ня, по вто рен ня та за -
кріп лен ня знань із будь-якої те ми з 1 по 7 клас. Усе
за ле жить від під бо ру прак тич но го та те о ре тич но го
ма те рі а лу, зо ро во го й му зич но го ря ду. За пи тан ня
мо жуть бу ти най різ но ма ніт ні ши ми

Іно зем ні мо ви

La musique dans notre vie. Урок з фран цузь кої
мо ви
Аню хі на Оле на Олек сан д рів на, учи тель фран цузь кої
мо ви, До нець ка шко ла № 88.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку фран цузь кої мо ви на за яв -
ле ну те му. Ме та — по вто рен ня й ак ти ві зу ван ня вжи -
ван ня ЛО та МФ за те мою; роз ви ва ти на вич ки
та вмін ня ауді ю ван ня, діа ло гіч но го та мор фо ло гіч но -
го мов лен ня, чи тан ня тек с ту з ме тою от ри ман ня не -
об хід ної ін фор ма ції

Les langues ?trang?res, c’est l’avenir? Урок з фран -
цузь кої мо ви
Лін нік Та ма ра Ва си лів на, учи тель фран цузь кої мо ви,
До нець ка гім на зія № 92.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з фран цузь кої мо ви на за -
яв ле ну те му. Objectifs communicatifs: donner son avis;
manifester son accord ou son d?saccord ? propos de
l’apprentissage des langues; donner une information sur
les pays francophones

Тю тю но ку рін ня — во рог лю ди ни. Урок з фран -
цузь кої мо ви
Ма лик На дія Пет рів на, учи тель фран цузь кої мо ви,
Бо го род чанська ве чір ня (змін на) шко ла Іва но-Фран -
ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку фран цузь кої мо ви на за яв -
ле ну те му. Objectifs: la formation d’un savoir
scientifique (m?decine): s’informer, raisonner et
communiquer en science; le d?veloppement de la
compr?hension orale et ?crite, de l’expression orale;
faire apprendre ? dialoguer, exprimer son opinion et
l’argumenter

Wir gehen in den Supermarkt. Урок з ні мець кої
мо ви
Пан чо шен ко Ра ї са Во ло ди ми рів на, учи тель ні мець -
кої мо ви, Роз діль нянська шко ла № 2 Одеської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ні мець -
кої мо ви. Ме та — тре ну ва ти уч нів у вжи ван ні но вої
лек си ки з те ми, учи ти чи та ти текст і зна хо ди ти не об -
хід ну ін фор ма цію, вес ти бе сі ду за те мою; роз ви ва ти
мов ну здо гад ку, швид ку мов лен нє ву ре ак цію; ви хо -
ву ва ти по чут тя ввіч ли вос ті

Гео гра фія

Поль ща. Бі ло русь. Особ ли вос ті ЕГП та гос по -
дар ст ва. Урок з гео гра фії для 10 кла су
Аще у ло ва Ін на Пет рів на, учи тель гео гра фії, Глу -
хівська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат ім. М. І. Жу -
жо ми Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 10 кла -
сі. Ме та — сфор му ва ти в уч нів за галь ні уяв лен ня про
особ ли вос ті ЕГП, при род но-ре сур с но го по тен ці а лу,
гос по дар ст ва кра ї ни; ви яви ти гео гра фіч ну й еко но -
міч ну спе ци фі ку; роз ви ва ти вмін ня уч нів скла да ти
по рів няль ну еко но мі ко-гео гра фіч ну ха рак те рис ти ку
кра їн за пла ном

Афри ка. Урок з гео гра фії для 7 кла су
Бой ко Ні на Іва нів на, учи тель гео гра фії, До нець кий
лі цей № 30.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 7 кла сі на за яв ле ну те му.
Ме та — за без пе чи ти за сво єн ня основ них по нять, за -
ко но мір нос тей і но мен к ла ту ри за те мою уро ку;
ознай о ми ти уч нів з особ ли вос тя ми гео гра фіч но го
по ло жен ня ма те ри ка, іс то рією йо го від крит тя та до -
слід жен ня; про дов жи ти фор му ва ти умін ня пра цю ва -
ти з кни гою, кар тою

Урок уза галь нен ня знань і вмінь із те ми: «На се -
лен ня Укра ї ни». Урок з гео гра фії для 9 кла су

Вар ва рук Га ли на Ва си лів на, учи тель гео гра фії, Ма -
нявська шко ла Бо го род чансько го рай о ну Іва но-
Фран ківської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку з гео гра фії Укра ї ни
в 9 кла сі на за яв ле ну те му з пре зен та цією (до да єть -
ся). Ме та — пе ре ві ри ти рі вень за сво єн ня уч ня ми
знань і прак тич них умінь з да ної те ми; удос ко на -
лю ва ти прак тич ні на вич ки ро бо ти з кар та ми й
умін ня сис те ма ти зу ва ти й ана лі зу ва ти ви вче ний
ма те рі ал

Ви ко ри стан ня ху дож ніх тво рів на уро ках
геогра фії
Дег тя рен ко Альо на Олек сан д рів на, учи тель гео гра -
фії, Ні жинська шко ла № 15 Чер ні гівської обл.
Ано та ція: У стат ті з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше,
що під час уро ку ви рі шу єть ся склад не за вдан ня —
за чіт ко об ме же ний від рі зок ча су пе ре да ти уч ням
знач ну кіль кість ін фор ма ції та ви зна ча ти прак тич ні
дії. Для цьо го на сво їх уро ках во на ви ко рис то вує ху -
дож ню лі те ра ту ру, вір ші то що

Ве ли ко бри та нія. Урок з гео гра фії для 10 кла су
Мар ти нен ко Ма ри на Ана то лі їв на, учи тель гео гра фії
та основ еко но мі ки, Шос т кинська гім на зія
Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 10 кла -
сі з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — сфор му -
ва ти знан ня про су час ну Ве ли ко бри та нію; до вес ти,
що це ви со ко роз ви не на, пост ін дус т рі аль на кра ї на;
ви зна чи ти ха рак тер ні ри си роз вит ку еко но мі ки;
роз гля ну ти мож ли вос ті спів пра ці з Укра ї ною в май -
бут ньо му

За ни ма тель ная гео гра фия для 10 клас са. (Рос.
мо ва)
На за рен ко Ві ра Ми хай лів на, учи тель гео гра фії, Хар -
цизь ка спе ці а лі зо ва на шко ла «Інте лект» № 25 До -
нець кої обл.
Ано та ція: Збір ка за вдань із від по ві дя ми на за яв ле ну
те му для уч нів 10 кла сів. Ро бо та з та ки ми за вдан ня ми
ви ма гає пев них гео гра фіч них знань, кміт ли вос ті,
логі ки та роз ши ре но го пі зна валь но го ін те ре су. Тут
та кож по да но до від ко ва ін фор ма ція про те ри то рії
пла не тар них ре гі о нів Зем лі, на се лен ня, клі ма ті, най -
ви щих точ ках і най ниж чих міс тах

На се лен ня та на ро ди Афри ки. Урок з гео гра фії
Пав лу чинська Лі лія Ле о ні дів на, учи тель гео гра фії,
Бо го род чанська шко ла № 1 Іва но-Фран ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
фор му ван ня пер вин них знань уч нів про ет ніч ний
склад на се лен ня Афри ки, особ ли вос ті йо го фор му -
ван ня, ди на мі ку та роз мі щен ня; спри я ти ро зу мін ню
де мо гра фіч них проб лем Афри ки та шля хів їх ви рі -
шен ня

Не ки дай те вес ла, не опус кай те віт ри ла
Пав люк Ін на Ва си лів на, учи тель гео гра фії та біо ло гії,
Ве се ли нівська рай он на гу ма ні тар на гім на зія Ми ко -
ла ївської обл.
Ано та ція: У сво є му на ри сі ав тор ка пи ше: «Ме не зва -
ти Вчи тель. Мій ко ра бель — це моя шко ла, а без меж -
ний оке ан, що ото чує ме не всі ці ро ки, — моя про фе -
сія. Ім’я цьо го оке а ну — Пе да го гі ка»

Річ ко ва сис те ма, річ ко вий ба сейн, во до діл. Еле -
мен ти річ ко вої до ли ни. По ро ги й во до спа ди. Урок
з гео гра фії для 6 кла су
Со че ні но ва Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель гео гра -
фії, Ва рю шинська шко ла Ве се ли нівсько го рай о ну
Ми ко ла ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 6 кла сі на за яв ле ну те му
з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — по глиб лен -
ня та сис те ма ти за ція знань про річ ку; фор му ван ня
пер вин них прак тич них на ви чок ви зна ча ти за кар -
тою на пря мок те чії річ ки, зна хо ди ти час ти ни річ ки,
лі ві і пра ві при то ки; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен -
ня до во ди

Ро сійська мо ва

Изу че ние име ни су щес т ви тель но го в усло ви ях
ук ра ин ско-рус ско го дву я зы чия. (Рос. мо ва)
Андрей чи ко ва Лі лія Ми ко ла їв на, учи тель ро сійської
мо ви та лі те ра ту ри, Хар цизь ка шко ла № 1 До нець -
кої обл.

Ано та ція: У стат ті ав тор ка на го ло шує, що вчи тель,
який ви кла дає в ук ра їнській шко лі, має вра хо ву ва ти
пси хо ло гіч ні за ко но мір нос ті за сво єн ня ро сійської
мо ви в умо вах дво мов нос ті та ліг во ди дак тич ні умо ви
ви вчен ня під ме тів. Те ма тич ний ма те рі ал про ана лі зо -
ва но з огля ду на транс по зи ції та ін тер фе рен ції ук ра -
їнської та ро сійської мов

Спо со бы об ра зо ва ния имен су щес т ви тель ных.
Пра во пи са ние слож ных су щес т ви тель ных. Урок
з ро сійської мо ви. (Рос. мо ва)
Анто нен ко Оле на Ва ле рі їв на, учи тель ро сійської мо -
ви та лі те ра ту ри, До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
по вто ри ти спо со би утво рен ня слів та спо со би утво -
рен ня імен під ме тів; за сво ї ти на пи сан ня склад них
під ме тів ра зом і че рез де фіс; удос ко на лю ва ти вмін ня
за сто со ву ва ти ви вче ні пра ви ла на прак ти ці

Зна ки пре пи на ния в БСП. Урок з ро сійської мо -
ви для 9 кла су. (Рос. мо ва)
Єжа ковська Ма ри на Ми ко ла їв на, ди рек тор, учи тель
ро сійської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ський
міський НВК «Гім на зія — шко ла» № 27 До нець -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 9 кла сі на за яв ле ну те му.
Ме та — уза галь ни ти та за крі пи ти знан ня з на вчаль -
ної те ми; про дов жи ти ро бо ту з фор му ван ня на ви чок
син так тич но го роз бо ру ре чен ня й ор фо гра фіч ної
зір кос ті; сис те ма ти зу ва ти знан ня уч нів із те ми
«Склад не ре чен ня»

Фі зич на куль ту ра

Фор му ван ня по зи тив ної мо ти ва ції на збе ре жен -
ня та зміц нен ня здо ров’я на уро ках фі зич ної куль -
ту ри. Урок з фі зич ної куль ту ри для 8 кла су
Бон да рен ко Сер гій Ана то лій о вич, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Ні ко поль ська шко ла № 12 Дніп ро пет -
ровської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ту риз му у 8 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — за крі пи ти вмін ня та на -
вич ки ви ко нан ня фі зич них вправ на ту рис тич ній
сму зі пе ре шкод; укрі пи ти сер це во-су дин ну, ди халь -
ну сис те ми, опор но-ру хо вий апа рат; роз ви ва ти фі -
зич ні якос ті уч нів

Фут бол. Урок з фі зич ної куль ту ри для 6 кла су.
(Рос. мо ва)
Го ро бинська Люд ми ла Іва нів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, До нець ка шко ла № 93 ім. М. П. Жер дє ва.
Ано та ція: Роз роб ка те о ре тич но го уро ку на за яв ле ну
те му в 6 кла сі із сис те мою ме ді ап ре зен та цій (до да -
ють ся). Ме та — ви вчен ня іс то рії ук ра їнсько го фут -
бо лу; ви вчен ня пра вил гри в мі ні-фут бол, так тич них
дій у на па дін ні; ви хо ван ня олім пійсько го ду ху

Спор тив ные иг ры. Бас кет бол. Урок з фі зич ної
куль ту ри для 5 кла су. (Рос. мо ва)
Пе лі пас Сер гій Ми ко лай о вич, учи тель фі зич ної
куль ту ри, До нець кий НВК № 78.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 5 кла сі.
Ме та — удос ко на лю ва ти на вич ки ін ди ві ду аль них
і гру по вих дій; спри я ти роз вит ку за галь ної та спе ці -
аль ної фі зич ної під го тов ки уч нів; по вто ри ти ве ден ня
м’яча; під ви щи ти емо цій ний фон, роз ви ва ти швид -
кість ре ак ції

Біо ло гія

Роз мно жен ня та роз ви ток пта хів. Урок з біо ло гії
для 8 кла су
Ба ра нюк Бог да на Ми ко ла їв на, учи тель біо ло гії
та основ здо ров’я, Чер во но за водська шко ла № 1 Лох -
виць ко го рай о ну Пол тавської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ком бі но ва но го уро ку у 8 кла сі
на за яв ле ну те му. Ме та — роз кри ти особ ли вос ті роз -
мно жен ня та роз вит ку пта хів, роз ви ва ти ці ка вість
уч нів до зви ча їв і об ря дів на ших пред ме тів, ви хо -
вува ти ша ноб ли ве став лен ня до при ро ди, до бра тів
на ших мен ших

Мо люс ки. Урок з біо ло гії
Бє ліч На та лія Іва нів на, учи тель біо ло гії, Пре лес -
нянська шко ла Слов’янсько го рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка під сум ко во го уро ку у фор мі
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заліку із за яв ле ної те ми. Ме та — пе ре ві ри ти й уза -
галь ни ти знан ня уч нів із те ми та спри я ти за сто су -
ван ню те о ре тич но го ма те рі а лу; ви хо ву ва ти вмін ня
звер та тись до сво го до сві ду, роз ви ва ти твор чу ак тив -
ність, пі зна валь ні ін те ре си уч нів

Га зо об мін у ле ге нях і тка ни нах. Урок з біо ло гії
для 9 кла су
Бой ко Іри на Ві та лі їв на, учи тель біо ло гії, Шос т -
кинська шко ла № 11 Сумської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му в 9 кла сі.
Ме та — по ка за ти зна чен ня га зо об мі ну у ле ге нях
і тка ни нах, роль ди фу зії в цих про це сах; роз кри ти
вза ємо зв’язок між біо ло гіч ни ми й фі зич ни ми яви ща -
ми в ор га ніз мі; роз ви ва ти за галь но біо ло гіч ні уяв лен -
ня про об мін ре чо вин

Ди хан ня. Цикл уро ків з біо ло гії для 9 кла су
Во роб цо ва Ма ри на Юрі їв на, учи тель біо ло гії, Крас -
но по лянська шко ла Ве ли ко на во сел ківсько го рай о ну
До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу уро ків на за яв ле ну те му
в 9 кла сі. Під час ви вчен ня те ми ви ко рис то ву ють ся
різ ні ти пи уро ків: ви вчен ня но во го ма те рі а лу; із гру -
по ви ми фор ма ми ро бо ти; ком бі но ва ний; за сто су ван -
ня знань і фор му ван ня вмінь; кон т роль і ко ри гу ван -
ня знань і вмінь

Раз м но же ние и раз ви тие рас те ний. Урок з біо -
ло гії для 7 кла су. (Рос. мо ва)
Звя гі на Люд ми ла Клав ді їв на, учи тель біо ло гії, Кра -
ма торська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку сис те ма ти за ції та уза галь -
нен ня на за яв ле ну те му в 7 кла сі з ви ко ри стан ням ін -
тер ак тив них тех но ло гій (пре зен та ція до да єть ся).
Ме та — під би ти під сум ки на вчаль них до сяг нень
учнів про ве ге та тив не роз мно жен ня та ге не ра тив ні
ор га ни рос лин; роз ви ва ти твор че та еко ло гіч не мис -
лен ня, ін те лек ту аль ні на вич ки

Фун к ції та особ ли вос ті по вер х не во го апа ра ту
клі тин різ них царств жи вої при ро ди. Урок з біо ло гії
для 10 кла су
Ку лі ко ва На та ля Олек сан д рів на, учи тель біо ло гії, Кі -
ровська шко ла № 1 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 10 кла сі на за яв ле ну те -
му. Ме та — про дов жи ти фор му ван ня но вих по нять;
по рів ня ти по вер х не вий апа рат клі тин різ них
царств жи вої при ро ди; роз ви ва ти вмін ня по рів -
нюва ти, ро би ти ви снов ки, пра цю ва ти з різ ни ми
вида ми тес тів, за кріп лю ва ти на вич ки ро бо ти з мік -
ро ско пом, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять,
тер мі но ло гіч ну мо ву

Ци то ло гія — на ука про бу до ву й фун к ції клі ти -
ни. Істо рія ви вчен ня клі ти ни. Ме то ди ци то ло гіч них
до слід жень. Урок з біо ло гії
Мар ти нен ко Світ ла на Ва лен ти нів на, учи тель біо ло -
гії, Пер во майська шко ла № 12 Ми ко ла ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ме ді ап -
ре зен та цією (до да єть ся). Ме та — сфор му ва ти основ -
ні по ло жен ня клі тин ної те о рії, роз кри ти основ ні ме -
то ди ци то ло гіч них до слід жень; роз ви ва ти кри тич не
й ло гіч не мис лен ня, удос ко на лю ва ти твор чі здіб нос -
ті, умін ня пра цю ва ти у гру пах, фор му ва ти ко му ні ка -
тив ні якос ті

За галь на ха рак те рис ти ка ти пу Кіль час ті чер ви.
Пре зен та ція до уро ку з біо ло гії для 8 кла су
Мось пан Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель біо ло гії,
Мас лівська шко ла Но во ка ховсько го рай о ну Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: Пре зен та ція до уро ку у 8 кла сі на за яв ле ну
те му у фор ма ті Power Point

Мо хо по діб ні: бу до ва, різ но ма ніт ність, зна чен ня
у при ро ді та жит ті лю ди ни. Урок з біо ло гії для
7 кла су
Онош ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель біо ло гії, Смі -
лян ська шко ла № 10 Чер каської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку для 7 кла су на за яв ле ну
те му. Ме та — ознай о ми ти уч нів із ха рак тер ни ми ри -
са ми мо хо по діб них, особ ли вос тя ми роз мно жен ня,
їх нім зна чен ням у при ро ді та гос по дар ст ві лю ди ни;
роз ви ва ти ло гіч не та біо ло гіч не мис лен ня

Бо лез ни ор га нов ды ха ния, их про фи лак ти ка.
Урок з біо ло гії для 9 кла су. (Рос. мо ва)

Орло ва Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель біо ло гії та гео -
гра фії, Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му у фор -
мі кон си лі у му в 9 кла сі. Ме та — мо бі лі зу ва ти знан -
ня уч нів про іму ні тет і ін фек цій ні хво ро би; роз -
крити шля хи роз пов сюд жен ня ін фек цій них хво -
роб че рез по віт ря; по знай о ми ти з про фі лак ти кою
най більш роз пов сюд же них за хво рю вань ди халь ної
сис те ми

Тес ти з кур су біо ло гії для 8 кла су. (Рос. мо ва)
Па ню то ва Світ ла на Арка ді їв на, учи тель біо ло гії та хі -
мії, До нець ка шко ла № 29 ім. В. М. Мас ловсько го.
Ано та ція: Збір ник за вдань для пе ре вір ки на вчаль них
до сяг нень із біо ло гії уч нів 8 кла сів. Сис те ма за вдань
за кри тої фор ми з чо тир ма ва рі ан та ми від по ві дей
охоп лює увесь різ ний курс. До тес то вих за вдань
дода ють ся клю чі пра виль них від по ві дей

Клі тин ний цикл. Мі тоз. Урок з біо ло гії
Пред ко Окса на Оме ля нів на, учи тель біо ло гії, Ду -
бівська шко ла Рож ня тівсько го рай о ну Іва но-Фран -
ківської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му з ме то -
дич ни ми до дат ка ми. Ме та — ознай о ми ти ся з ета па -
ми клі тин но го цик лу; з’ясу ва ти по нят тя мі то зу як
осно ви рос ту й ін ди ві ду аль но го роз вит ку ор га ніз -
мів; роз ви ва ти вмін ня за сто со ву ва ти опор ні знан ня
про ка рі о тип ор га ніз мів при ви вчен ні но во го ма -
теріа лу

По бег, его стро е ние. Поч ка — за ча точ ный по -
бег. Урок з біо ло гії для 7 кла су. (Рос. мо ва)
Се рі ко ва Оле на Вік то рів на, учи тель біо ло гії, Лу -
ганський НВК «За галь но ос віт ня шко ла-ли цей» № 24.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. За вдан -
ня уро ку — по знай о ми ти з бу до вою па го ну та ви вчи -
ти бу до ву й ви ди бру ньок; на вчи ти роз різ ня ти па го -
ни де рев і ку щів; роз кри ти вза ємо зв’язок між бу до -
вою та фун к ці я ми бру ньок; за крі пи ти вмін ня
пра цю ва ти з ла бо ра тор ним об лад нан ням

Здіб нос ті. Схиль нос ті. Обда ро ва ність. Урок
з біо ло гії для 9 кла су
Сту пак Ал ла В’ячес ла вів на, учи тель хі мії та біо ло гії,
Де баль цівська шко ла № 5 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка ком бі но ва но го уро ку (2 по 45 хв)
у 9 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — фор му ва ти в уч -
нів по нят тя про здіб нос ті, ви вчи ти при ро ду, струк ту -
ру, умо ви роз вит ку здіб нос тей; учи ти са мо стій но
пра цю ва ти з дже ре ла ми ін фор ма ції; роз ви ва ти ло -
гіч не та кри тич не мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти,
син те зу ва ти та уза галь ню ва ти ма те рі ал

Фі зич ні якос ті м’язів. Ро бо та м’язів. Урок з біо -
ло гії для 9 кла су
Хо рош ко Оле на Олек сі їв на, учи тель біо ло гії, Амвро -
сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку в 9 кла сі на за яв ле ну те му.
Ме та — про дов жи ти фор му ва ти знан ня уч нів про
фун к ції м’язів у ор га ніз мі; ознай о ми ти ся з фі зич ни -
ми якос тя ми м’язів ті ла лю ди ни; уста но ви ти від мін -
нос ті ди на міч ної і ста тич ної ро бо ти м’язів; ви зна чи -
ти при чи ни вто ми; ви вес ти пра ви ло оп ти маль ної ро -
бо ти м’язів

Вплив пив но го ал ко го ліз му на фор му ван ня
особ ли вос тей по ве дін ки під літ ка. Урок з біо ло гії
Ягло ва Те тя на Пет рів на, учи тель біо ло гії, Дніп ро -
дзер жинська шко ла № 25 Дніп ро пет ровської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му. Ме та —
роз ши ри ти й по гли би ти знан ня уч нів про шкід ли вий
вплив пи ва; до вес ти, що пив ний ал ко го лізм — це со -
ці аль не зло та за гро за здо ров’ю на ції; по ка за ти,
що вжи ван ня пи ва ве де до де гра да ції осо бис тос ті;
ви хо ву ва ти не га тив не став лен ня до пи ва

До шкіль не ви хо ван ня

При го ди со няч но го зай чи ка. До шкіль не ви хо -
ван ня (3-й рік жит тя)
Ва си льє ва На дія Олек сан д рів на, ви хо ва тель, Бі ло -
цер ківський ДНЗ № 8 «Зо ло тий пів ник» Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Кон с пект ін тег ро ва но го за нят тя на за яв -
ле ну те му. Про гра мо вий зміст — за охо чу ва ти ді тей
до учас ті в ру хо вій ді яль нос ті ра зом із до рос ли ми

й од но літ ка ми; учи ти слу ха ти та роз різ ня ти зву ки
му зич них ін стру мен тів; ви кли ка ти пі зна валь ний ін -
те рес до іг ро вих вправ, що про во дить ви хо ва тель

При ро да нам як рід ний дім. Інтег ро ва не за нят тя
для ді тей стар шої гру пи
Го ло ва та Іри на Андрі їв на, ви хо ва тель, Бі ло цер -
ківський ДНЗ № 8 «Зо ло тий пів ник» Ки ївської обл.
Ано та ція: Кон с пект ін тег ро ва но го за нят тя для ді тей
стар шої гру пи на за яв ле ну те му. Ме та — зба га чу ва -
ти уяв лен ня ді тей про при род не до вкіл ля, пра ви ла
при ро до ко рис ту ван ня, фор му ва ти уяв лен ня про
еко ло гіч ний стан до вкіл ля та йо го вплив на здо ров’я
лю ди ни

Каз ка каз кою, а в ній на ука. Інтег ро ва не за нят -
тя для ді тей стар шої гру пи
Ца рен ко Вік то рія Ми ко ла їв на, ви хо ва тель, Бі ло цер -
ківський ДНЗ № 8 «Зо ло тий пів ник» Ки ївської обл.
Ано та ція: Кон с пект ін тег ро ва но го за нят тя для ді тей
стар шої гру пи на за яв ле ну те му. Ме та — фор му ва ти
еле мен тар ні знан ня, вмін ня та на вич ки по ве дін ки
в різ них си ту а ці ях, да ти ді тям знан ня про не без печ ні
пред ме ти та яви ща до вкіл ля, особ ли вос ті сто сун ків
між людь ми

На зем ний, під зем ний, по віт ря ний, вод ний —
нас транс порт до мчить будь-ку ди вже сьо год ні.
Інтег ро ва не за нят тя для стар шої гру пи
Ярмо лен ко Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель-ло го пед,
Бі ло цер ківський ДНЗ № 8 «Зо ло тий пів ник» Ки -
ївської обл.
Ано та ція: Кон с пект ін тег ро ва но го за нят тя для стар -
шої гру пи на за яв ле ну те му. Ме та — ак ту а лі зу ва ти
слов ник ді тей за лек сич ни ми те ма ми; за крі пи ти
вмін ня ді тей ви зна ча ти у сло вах пер ший звук, ди фе -
рен ці ю ва ти го лос ні і при го лос ні зву ки; вправ ля тись
у син те зі сло ва із зо ро вою опо рою та на слух

Ху дож ня куль ту ра

Де ко ра тив но-при клад ное ис кус ство. Урок з ху -
дож ньої куль ту ри для 9 кла су. (Рос. мо ва)
Му ляр Оле на Ми ко ла їв на, учи тель, Хар цизь ка шко -
ла № 7 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ху дож ньої куль ту ри
в 9 кла сі на за яв ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да -
єть ся). Ме та — по знай о ми ти з де ко ра тив но-при -
клад ним мис тец т вом, йо го основ ни ми по нят тя ми; ді -
зна ти ся про йо го фор ми та ви ди; роз ви ва ти вмін ня
пра цю ва ти з тек с то ви ми та ві зу аль ни ми дже ре ла ми,
ви кла да ти й ар гу мен ту ва ти влас ну точ ку зо ру

Зоб ра жен ня лю ди ни у тво рах мис тец т ва. Есте -
ти ка та пси хо ло гія сприй нят тя ху дож ньо го об ра зу
лю ди ни. Урок з ху дож ньої куль ту ри
Но во чуб Ва лен ти на Ми хай лів на, учи тель сві то вої лі -
те ра ту ри та ху дож ньої куль ту ри, Смі лянська шко ла
№ 1 Чер каської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку з ху дож ньої куль ту ри
на за яв ле ну те му. Ме та — учи ти уч нів у про це сі
сприй нят тя ху дож ньо го об ра зу лю ди ни апе лю ва ти
тер мі на ми ес те ти ки, пси хо ло гії; від кри ва ти пре крас -
не, не піз на не в жит ті лю ди ни; зба га ти ти ак тив ний
слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти твор чу уяву, мис лен -
ня, спон тан ність, ес те тич ний смак

Ро сійський ба лет. Ви дат ні ком по зи то ри та ви ко -
нав ці. Урок з ху дож ньої куль ту ри для 11 кла су
Тур чи на Світ ла на Ле о ні дів на, учи тель ро сійської мо -
ви, сві то вої лі те ра ту ри, ху дож ньої куль ту ри, Сла ву -
тиць ка шко ла № 3 Ки ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку за ру біж ної ху дож ньої
куль ту ри на за яв ле ну те му в 11 кла сі. Ме та — по -
знай о ми ти уч нів із по нят тя ми до те ми, ви дат ни ми
ком по зи то ра ми та ви ко нав ця ми ро сійсько го ба ле ту
та їх кра щи ми тво ра ми; роз ви ва ти на вич ки по шу -
кової ро бо ти уч нів, ви хо ву ва ти в них по чут тя пре -
крас но го

Те ат раль на куль ту ра Укра ї ни ХІХ сто літ тя.
Урок з ху дож ньої куль ту ри для 10 кла су
Тур чи на Світ ла на Ле о ні дів на, учи тель ро сійської мо -
ви, сві то вої лі те ра ту ри, ху дож ньої куль ту ри, Сла ву -
тиць ка шко ла № 3 Ки ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ху дож ньої куль ту ри
Укра ї ни в 10 кла сі на за яв ле ну те му. Ме та — по -
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знай о ми ти уч нів із те ат раль ною куль ту рою ХІХ
сто літ тя, зок ре ма з те ат ром ук ра їнських ко ри фе їв;
роз гля ну ти твор чість Ма рії Зань ко вець кої; ознай о -
ми ти з ро бо тою пер шо го ста ці о нар но го ук ра їнсько -
го те ат ру

Ви хо ван ня

Мо раль не ви хо ван ня як осно ва ви хо ва нос ті мо -
лод шо го шко ля ра
Роз со ха Оле на Гри го рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Ми ро нівська за галь но ос віт ня шко ла № 10 м. Де -
баль це ве До нець кої обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли з до сві ду ро бо ти на за яв ле ну
те му. Автор ка на го ло шує, що по нят тя «ду хов не ба -
гат ст во осо бис тос ті» сто сов но мо лод шо го шко ля ра
вклю чає в се бе оп ти маль ний для цьо го ві ку рі вень
роз вит ку ін те лек ту аль ної, емо цій ної, ді яль но-прак -
тич ної сфер осо бис тос ті, по тре бу в знан нях і ши ри -
ну сві то гля ду, роз ви ну те уяв лен ня, праг нен ня до
твор чос ті

Ме то ди ка та тех но ло гія

Ви ко ри стан ня но віт ніх пе да го гіч них тех но ло гій
у про це сі під го тов ки та про ве ден ня на вчаль ної ро -
бо ти з клі ніч них дис цип лін
Бє ліць ка Те тя на Ва си лів на, ви кла дач; Фле гон то ва
Оль га Олек сан д рів на, ви кла дач, Кре мінське об лас не
ме дич не учи ли ще Лу ганської обл.
Ано та ція: У стат ті з до сві ду ро бо ти ав то ри пи шуть,
що на про тя зі трьох остан ніх на вчаль них ро ків во ни
про во дять бі нар не за нят тя «Інфек цій ні за хво рю ван -
ня нер во вої сис те ми», де на ма га ють ся ство ри ти та кі
умо ви, за яких був би ефек тив ний об мін знан ня ми,
іде я ми, спо со ба ми ді яль нос ті

Ре чен ня. Ма те рі а ли з ук ра їнської мо ви для роз -
вит ку пі зна валь ної ком пе тен ції уч нів 4 кла су
Бул га ко ва На та ля Де ни сів на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Ко ше ва Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, До нець ка шко ла № 97.
Ано та ція: Ма те рі а ли на за яв ле ну те му з роз вит ку пі -
зна валь ної ком пе тен т нос ті уч нів 4 кла су на уро ках
ук ра їнської мо ви. Сис те ма та ких те ма тич них за -
вдань уклю чає на вчаль ні за вдан ня, ін те лек ту аль ні
за вдан ня, за вдан ня що до вмін ня на вча тись і опе ру -
ва ти знан ня ми то що

Про гра ма ін тен сив но го на вчан ня ан г лійської
мо ви для во лон те рів Євро-2012
Л. З. Го лу бо вич, учи тель ан г лійської мо ви; В. В. Юсу -
бо ва, учи тель ан г лійської мо ви, До нець ка гім на зія
№ 92.
Ано та ція: У збір ці ма те рі а лів на за яв ле ну те му по да -
но ви мо ги що до ово ло дін ня мо вою во лон те ра ми,
про гра ми ви вчен ня мо ви на по чат ко во му, до стат ньо -
му та се ред ньо му рів нях, а та кож лі те ра ту ру для
опра цю ван ня

Зра зок офор м лен ня ма те рі а лів пред мет них
(цик ло вих) ме то дич них ко мі сій
Си до рен ко Лю бов Олек сі їв на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри; Поль ка Іван Дмит ро вич, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, Ки ївська шко ла № 259.
Ано та ція: Ма те рі а ли з прак тич но го до сві ду ор га ні -
зації ме то дич ної ро бо ти у шко лі. Во ни міс тять та кі
роз ді ли: за галь ні по ло жен ня; за вдан ня та зміст ме то -
дичної ро бо ти; ке рів ниц т во ме то дич ною ро бо тою;
кар т ка об лі ку ро бо ти чле нів то що

По жеж на без пе ка. Ро льо ва гра
Агар ко ва Ла ри са Вік то рів на, ви кла дач основ охо ро -
ни пра ці й охо ро ни пра ці в га лу зі, Кре мен чуць кий
ме дич ний ко ледж Пол тавської обл.
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал для кон т ро лю
знань, ме то дич ні ре ко мен да ції що до умов і пра вил
ве ден ня ро льо вої гри по да ні з ура ху ван ням, що пе -
ред ба чає ви бір об’єк та й учас ни ків: за галь но ос віт ній
на вчаль ний за клад, уста но ва, ор га ні за ція то що

Ко рек ція знань і вмінь уч нів — один із основ них
спо со бів уник нен ня про га лин у знан нях із ма те -
мати ки
Алі фі ро ва Олек сан д ра Єго рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Слов’янська шко ла № 13 До нець кої обл.

Ано та ція: У стат ті з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше,
що у сво їй пе да го гіч ній прак ти ці спо сте рі га ла та ке
яви ще, що улюб ле ним пред ме том ді тей у по чат ко вій
шко лі й на віть у 5 кла сі є ма те ма ти ка. Та чо мусь на -
да лі ма те ма ти ка за ли ша єть ся улюб ле ною тіль ки для
тих уч нів, які зав ж ди уваж ні, пра цьо ви ті, ма ють си лу
во лі. Чо му ж це так?

Роз ви ток уяви та спо сте реж ли вос ті на уро ках
ук ра їнської лі те ра ту ри
Вах ра мє є ва Оле на Во ло ди ми рів на, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, учи тель ук ра їнської мо ви та лі те ра ту ри,
Но вог ро дівська шко ла № 7 До нець кої обл.
Ано та ція: У стат ті ав тор ка на го ло шує, що в осно ві
сприй ман ня ху дож ньо го тво ру ле жить спів пе ре жи -
ван ня з йо го ге ро я ми, яке мож ли ве тіль ки то ді, ко ли
учень яс к ра во, у де та лях уяв ля ти ме про чи та не. Так
ми пі дій ш ли до уяви. Твор ча уява по тріб на всім: ро -
біт ни кам і по етам, хлі бо ро бам і на уков цям. Адже ху -
дож ній твір пе ред тим, як бу ти вті ле ни ми в жит тя,
на род жу ють ся в уяві

Мо дель на уко во-ме то дич ної ро бо ти ви пе ред жа -
ю чій осві ти у шко лі для ста ло го роз вит ку
Во дя ниць ка Іри на Іва нів на, за ступ ник ди рек то ра
з НВР, Ка ра би нівська шко ла Пав ло градсько го рай о -
ну Дніп ро пет ровської обл.
Ано та ція: У стат ті ав тор ка пи ше, що осві та для ста ло -
го роз вит ку ба чить ся як про цес на вчан ня то му,
як прий ма ти рі шен ня, не об хід ні для за без пе чен ня
дов го стро ко во го май бут ньо го, роз ви ток мис лен ня,
орі єн то ва но го на ста ле май бут нє та від по від ні смис -
ло жит тє ві цін нос ті та прі о ри те ти

Роз ви ток ло гіч но го мис лен ня на уро ках ма те -
мати ки
Гав ри люк На та лія Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Чер ні вець ка спе ці а лі зо ва на по чат ко ва шко ла
№ 23.
Ано та ція: У стат ті ав тор ка на го ло шує, що роль ма -
те ма ти ки в роз вит ку ло гіч но го мис лен ня ви нят ко -
во ве ли ка то му, що во на є од нією з те о ре тич них на -
ук шкіль ної осві ти. У ній ви со кий рі вень аб ст рак -
ції, у ній най більш при род ним спо со бом ви кла ду
знань є спо сіб пе ре хо ду від аб ст рак т но го до кон к -
рет но го

Кон т роль знань із при ро доз нав ст ва у 5 кла сі
Го ло ва тюк Лі лія Євге ні їв на, учи тель хі мії та при ро -
доз нав ст ва, За по різь ка шко ла № 14.
Ано та ція: У збір ці за вдань на за яв ле ну те му по да но
чо ти рьо х рів не ві за вдан ня для ро бо ти у двох ва рі ан -
тах. Роз ра хо ва но для уч нів 5 кла су

Фор му ван ня лі те ра тур но-ана лі тич них чи таць -
ких умінь уч нів у про це сі ана лі зу по віс ті Гри го рія
Квіт ки-Основ’янен ка «Ко но топська відь ма»
Гон ча рен ко Оль га Вік то рів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Пас тирська шко ла Смі лянсько го
рай о ну Чер каської обл.
Ано та ція: У прак тич но му ма те рі а лі для 9 кла су за -
про по но ва ні клю чо ві мо мен ти лі те ра тур но го по ді є -
во го ана лі зу по віс ті Гри го рія Квіт ки-Основ’янен ка
«Ко но топська відь ма». Ме то ди та прий о ми ана лі зу
тво ру, ін те лек ту аль ні та твор чі за вдан ня спря мо ва ні
на роз ви ток лі те ра тур но-ана лі тич них чи таць ких
умінь дев’яти клас ни ків

Упро вад жен ня ін тер ак тив них тех но ло гій
у освіт ній про цес із ме тою роз вит ку мов лен нє вої
ком пе тен т нос ті в до шкіль ни ків
За ріць ка Зо ри на Ми ко ла їв на, ви хо ва тель, Бі ло цер -
ківський ДНЗ № 23 «Дзві но чок» Ки ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка май с тер-кла су для ви хо ва те лів
ДНЗ із за яв ле ної проб ле ми. Ме та — ін тег ру ва ти
у струк ту рі за нят тя різ ні на пря ми мов лен нє вої ро бо -
ти з ін ши ми ви да ми ді яль нос ті; роз ви ва ти здіб ність
ді тей до ство рен ня но во го ори гі наль но го про дук ту
за до по мо гою впро вад жен ня ін тер ак тив них тех -
ноло гій

Особ ли вос ті ін ди ві ду аль но го ви хо ван ня фі зич -
них здіб нос тей уч нів
Кап та новська Оле на Сте па нів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Бі ло цер ківська шко ла № 18 Ки ївської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка на го ло шує, що за леж -
но від рів ня фі зич ної під го тов ки, особ ли вос тей біо -
ло гіч но го та пси хіч но го роз вит ку ді ти од но го ві ку

по-різ но му ре агу ють на фі зич ні на ван та жен ня. Цей
та ін ші фак то ри обу мов лю ють ін ди ві ду аль ний під хід
як у на вчан ні вправ, так і у ви хо ван ні фі зич них здіб -
нос тей

Орга ні за ція на вчаль них тре нін гів у сис те мі
внут ріш ньо ш кіль ної ме то дич ної ро бо ти
Ков шар Лі дія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їнської мо ви
та лі те ра ту ри, Ко бе ляць кий НВК № 1 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: Ме та та ко го за про по но ва но го тре нін го во -
го за нят тя — ознай о ми ти учас ни ків тре нін гу з ак тив -
ни ми фор ма ми ро бо ти з пе да го гіч ни ми пра ців ни ка -
ми, ви ко рис то ву ю чи ін тер ак тив ні ме то ди на вчан ня.
На тре нін гу про па ну ють ся та кі фор ми ро бо ти
як «моз ко вий штурм», «ад мі ніс т ра тор», «ре сур с ні
об ра зи», пре зен та ція то що

На ці о наль ні на дбан ня Укра ї ни
Кор жи на Люд ми ла Іва нів на, учи тель ан г лійської мо -
ви, Чер во но за водська шко ла № 1 Лох виць ко го рай о -
ну Пол тавської обл.
Ано та ція: По да но слай ди най знач ні ших пам’яток
Укра ї ни. Ма те рі а ли пред с тав ле но у фор ма ті Power
Point

Упро вад жен ня ін но ва цій них тех но ло гій при ви -
кла дан ні мед сес т рин ст ва в пе ді ат рії
Кра совська Ма рія Ми ко ла їв на, ви кла дач, Кре -
мінське об лас не ме дич не учи ли ще Лу ганської обл.
Ано та ція: Су час не ви вчен ня мед сес т рин ст ва в пе -
ді ат рії ви ма гає від ви кла да ча ви ко рис то ву ва ти різ -
но ма ніт ні ін но ва цій ні тех но ло гії, що за без пе чу ють
за сво єн ня та ро зу мін ня сту ден та ми прин ци пів до -
гля ду за ди ти ною, як про ду ма ний і сфор мо ва ний
під хід

Бі б ліо теч ний урок для 3–4 кла сів
Лад на Вік то рія Вік то рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Сумська спе ці а лі зо ва на шко ла № 29.
Ано та ція: У стат ті з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше,
що не стан дар т ні уро ки до зво ля ють уріз но ма ніт -
нюва ти фор ми й ме то ди ро бо ти, по збав ля ти ся шаб -
ло нів, ство рю ють умо ви для ви хо ван ня твор чих
здібнос тей шко ля ра, роз ши рю ють фун к ції вчи те ля,
да ють змо гу вра хо ву ва ти спе ци фі ку пев но го ма те рі -
а лу й ін ди ві ду аль ні особ ли вос ті ди ти ни

Упро вад жен ня еле мен тів ди стан цій но го на -
вчан ня в ро бо ту вчи те ля ЗОШ: фор ми, ме то ди,
засоби
Літ ві но ва Те тя на Вік то рів на, учи тель ук ра їнської
мови та лі те ра ту ри, Ку ра хівська шко ла № 5 Ма рі їн -
сько го рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: У стат ті ав тор ка на го ло шує, що за вдан -
ня су час но го вчи те ля шко ли — роз ви ва ти у шко -
ля рів пі зна валь ну по тре бу, на вчи ти вчи ти ся са мо -
стій но, тоб то зна ти, як здо бу ва ти знан ня са мо туж -
ки, умі ти ви ко рис то ву ва ти їх у не стан дар т ній
си ту а ції

Здо ро вье с бе ре га ю щая ор га ни за ция учеб но го
про цес са в на чаль ных клас сах. (Рос. мо ва)
Мар ко ва Ка те ри на Іва нів на, за ступ ник ди рек то ра,
До нець ка гім на зія № 92.
Ано та ція: У ро бо ті ав тор ка на го ло шує, що здо ров’я
ди ти ни, її со ці аль но-пси хо ло гіч на адап та ція, нор -
маль ний роз ви ток у ба га то чо му ви зна ча єть ся се ре -
до ви щем, де во на жи ве. Для ди ти ни ві ком від 6-ти
до 17-ти ро ків та ким се ре до ви щем є шко ла, оскіль ки
70 % її ак тив но го ча су при па дає на шко лу

Вли я ние про ек т ной де ятель нос ти на по вы ше -
ние ка чес т ва зна ний уча щих ся. (Рос. мо ва)
Мед ве ден ко Люд ми ла Гри го рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, До нець ка шко ла № 94.
Ано та ція: У до по ві ді на за яв ле ну те му ав тор ка на -
го ло шує, що тіль ки ін тер ак тив на мо дель на вчан ня
здат на лік ві ду ва ти при чи ни, що при во дять до зни -
жен ня рів ня за ці кав ле нос ті ді тей до на вчаль ної ді -
яль нос ті. Адже дже ре лом знань мо же бу де не тіль -
ки вчи тель, а й комп’ютер, те ле ба чен ня, ві део,
кни га

Fruits and Vegetables. Мі ні-по сіб ник з ан г лій -
ської мо ви для 3 кла су
Мір за ха но ва Оле на Бо ри сів на, учи тель ан г лійської
мо ви, Слов’янська шко ла № 16 До нець кої обл.
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Ано та ція: Автор ка пред с тав ляє мі ні-по сіб ник з ан г -
лійської мо ви для 3 кла су. Да ний по сіб ник при зна че -
ний для уч нів по чат ко вої шко ли та по кли ка ний до по -
мог ти уч ням в роз вит ку та за кріп лен ні на ви чок, на -
бу тих уч ня ми за основ ним під руч ни ком і від по від но
до ді ючої на вчаль ної про гра ми

За вдан ня до тво рів ук ра їнської лі те ра ту ри для
9 кла су
Осад чук Іло на Олек сан д рів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, Ка ховська шко ла № 1 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: До збір ки за вдань для уч нів із тво рів ук ра -
їнської лі те ра ту ри, що ви вча ють ся у 9 кла сі ввій ш ли
та кі: «Біб лія» І. Ви шенсько го; М. Го голь «Ве чір про ти
Іва на Ку па ла»; Мар ко Вов чок «Мак сим Гри мач»;
П. Ку ліш «Чор на ра да» то що

Акти ві за ція пі зна валь ної ді яль нос ті при ви кла -
дан ні дис цип лі ни «Авто мо біль ні пе ре ве зен ня»
з ви ко ри стан ням ін тер ак тив них тех но ло гій на -
вчан ня»
Пав лен ко На та лія Ві та лі їв на, за ві ду вач від ді лен ням,
ви кла дач спе ці аль них дис цип лін, До нець кий ін дус т -
рі аль ний тех ні кум.
Ано та ція: Ма те рі а ли про ве ден ня май с тер-кла су
на за яв ле ну те му з ме ді ап ре зен та цією (до да єть ся).
Автор ка вка зує, що ви ко ри стан ня комп’ютер них
тех но ло гій ство рює мож ли вість до сту пу до су час ної,
сві жій ін фор ма ції, здій с нен ня діа ло гу з дже ре лом
знань, до но вої фор ми оцін ки знань. За со би муль ти -
ме діа до зво ля ють за без пе чи ти ре алі за цію прин ци пу
на оч нос ті

Впра ви для роз вит ку ор фо гра фіч ної гра мот нос -
ті уч нів. (Рос. мо ва)
Під лу бош ник На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Амвро сі ївська шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли з до сві ду ро бо ти в ме то дич -
ну ко пил ку вчи те лю по чат ко вих кла сів за те мою
«Впра ви для роз вит ку ор фо гра фіч ної зір кос ті
учнів». У збір ку ввій ш ли та кі за вдан ня: «Фо не -
тич ні впра ви»; «Ро бо та над сло ва ми»; «Мор фо ло -
гіч ні впра ви»; «Син так сич ні впра ви»; «Ло гіч ні
впра ви»

Ін тер ак тив ні ме то ди на вчан ня на уро ках ма те -
ма ти ки
Под ко па є ва Елі на Вік то рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Со фі ївська шко ла № 32 Лу ганської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли з до сві ду ро бо ти на за яв ле ну
те му. Ін тер ак тив не на вчан ня до зво ляє розв’яза ти од -
ра зу кіль ка за вдань: роз ви ває ко му ні ка тив ні вмін ня
та на вич ки, до по ма гає вста нов лен ню емо цій них кон -
так тів між учас ни ка ми про це су, за без пе чує ви хов не
за вдан ня, оскіль ки зму шує пра цю ва ти в ко ман ді,
при слу ха ти ся до дум ки кож но го

Фор му ван ня пред мет но-куль ту ро ло гіч них ком -
пе тен т нос тей уч нів че рез мо де лю ван ня куль тур но-
освіт ньо го се ре до ви ща
По доп ри го ра Оле на Олек сан д рів на, учи тель ро -
сійської мо ви та лі те ра ту ри, Арте мівський НВК № 11
ім. Арте ма До нець кої обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли з до сві ду ро бо ти на за яв ле ну
те му. У ро бо ті ав тор ка на го ло шує, що іде а лом су час -
но го на вчан ня є осо бис тість не з ен цик ло пе дич но
роз ви не ною пам’ят тю, а з гнуч ким ро зу мом, із швид -
кою ре ак цією на все но ве, з пов но цін ни ми, роз ви ну -
ти ми по тре ба ми по даль шо го пі знан ня та са мо стій -
них дій

Роз ви ток по шу ко вої ді яль нос ті на уро ках гео -
гра фії
Рад чен ко Те тя на Ле о ні дів на, за ступ ник ди рек то ра
з НВР, учи тель гео гра фії, Но вог ро дівська шко ла
№ 7 До нець кої обл.
Ано та ція: У стат ті ав тор ка за твер д жує, що од нією
з форм на вчан ня шко ля рів, що має по шу ко ву
спрямо ва ність є уро ки-до слід жен ня, до слід ниць кі
за вдан ня. Во ни ма ють бу ти різ ні за об ся гом і роз ра -
хо ва ні на різ ний тер мін ви ко нан ня: ко рот ко стро ко ві
за вдан ня та дов го тер мі но ві до слід ниць кі за вдан ня,
роз ра хо ва ні на ви ко нан ня впро довж де кіль кох
уроків

Зем ля на пла ні та кар ті. Тес ти з гео гра фії для
6 кла су

Рак Юрій Євге ній о вич, ди рек тор шко ли, учи тель
гео гра фії, Кос тян ти нівська спе ці а лі зо ва на шко ла
Смі лянсько го рай о ну Чер каської обл.
Ано та ція: Пред с тав ле но тес ти з гео гра фії в 6 кла сі
для під сум ко во го уро ку на за яв ле ну те му. Тес то ві за -
вдан ня вклю ча ють різ ні йо го фор ми: за вдан ня з ви -
бо ром пра виль ної від по ві ді; за вдан ня на вста нов лен -
ня пра виль ної від по від нос ті; за вдан ня на ви зна чен ня
від по від но го по нят тя то що

Емо цій не на лаш ту ван ня шко ля рів на мов ну
прак ти ку з те ми «Му Sammer Hoidays»
Ре ез На та лія Олек сан д рів на, учи тель іно зем ної мо -
ви, Смі лянський при род ни чо-ма те ма тич ний лі цей
Чер каської обл.
Ано та ція: Есе вчи те ля ан г лійської мо ви на за зна че ну
те му. Автор ка пи ше, що по до ро жі — моє най біль ше
за хоп лен ня! Увесь на вчаль ний рік пла ну ва ла свою
май бут ню від пус т ку та мрі я ла про вра жен ня, які здо -
бу ду вліт ку. Хо ті лось не ли ше гар но від по чи ти, але й
від кри ти но ві гео гра фіч ні, куль тур ні та людські те -
ри то рії

Па кет ком п лек с ної кон т роль ної ро бо ти з дис -
цип лі ни «Ви ща ма те ма ти ка»
Руд нє ва Світ ла на Ми ко ла їв на, ви кла дач фі зи ки
та ма те ма ти ки, ВП НУБіП Укра ї ни «Боб ро виць кий
ко ледж еко но мі ки та ме нед ж мен ту ім. О. Май но вої»
Чер ні гівської обл.
Ано та ція: Па кет роз ра хо ва но для сту ден тів спе ці аль -
нос ті № 5.03050901 «Бух гал терський об лік». Ком п -
лек с на кон т роль на ро бо та міс тить 9 ва рі ан тів, які
скла де ні у трьох по втор нос тях. Ко жен із ва рі ан тів
міс тить три прак тич них пи тан ня

Есте ти ка сло ва як за сіб роз вит ку мов лен ня
в умо вах ком пе тен т ніс но го під хо ду до на вчан ня
Ря за но ва Оль га Ста ніс ла вів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, За по різь кий Ака де міч ний
ліцей.
Ано та ція: У стат ті ав тор ка за твер д жує, що вмін ня
лю ди ни як най точ ні ше з’єд на ти дум ку із сло вом, а са -
ме цим ма ти вплив на будь-яку жит тє ву си ту а цію,
що в ре зуль та ті най ближ че під ве де до ро зу мін ня сен -
су жит тя — спра ва не лег ка, яка ви ма гає чи ма лих зу -
силь, і ве ли ка роль у цьо му твор чо му по шу ку на да -
єть ся вчи те лю-сло вес ни ку

Фор му ван ня клю чо вих і пред мет них ком пе тен -
т нос тей мо лод ших шко ля рів у кон тек с ті ви кли ків
сьо го ден ня
Са ла ма ті на Іри на Олек сан д рів на, учи тель ан г -
лійської мо ви, Бер дянська шко ла № 1 За по різь -
кої обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли з до сві ду ви кла дан ня іно зем ної
мо ви. У стат ті ав тор ка на го ло шує: учи те лі іно зем ної
мо ви, ми по стій но шу ка є мо ре зер ви під ви щен ня
якос ті й ефек тив нос ті на вчан ня іно зем ній мо ві. Щоб
під три ма ти ін те рес ди ти ни до сво го пред ме ту, ми на -
ма га є мо ся зро зу мі ти, які фор ми ро бо ти чи ви ди ді -
яль нос ті мо жуть за хо пи ти уч нів

Ви ко ри стан ня на стіль них ігор на по чат ко во му
ета пі на вчан ня ан г лійській мо ві
Тка чен ко На та ля Бо ри сів на, учи тель ан г лійської мо -
ви, Ко рос тенський НВК «Ди тя чий са док — шко ла-
гім на зія» № 12 Жи то мирської обл.
Ано та ція: Автор ка пи ше: «Моя стат тя — це звер -
нен ня не ли ше до мо ло дих вчи те лів, кот рі із зро зу -
мі лих при чин іще не ма ють влас них на ро бок. Спо ді -
ва юсь, ко ле ги з до сві дом знай дуть щось для се бе
та до да дуть до цьо го спис ку влас ні іг ри. При кла ди
мо жуть бу ти ви ко ри ста ні і вчи те ля ми ін ших іно -
зем них мов

Адмі ніс т ру ван ня шко ли

Пор т фо ліо вчи те ля ма те ма ти ки
Зно ва На та ля Ле о ні дів на, ди рек тор, Ка ра би нівська
шко ла Пав ло градсько го рай о ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Автор ка пре зен тує влас ний пор т фо ліо
як учи тель ма те ма ти ки та вка зує: Люб лю — шко лу,
ді тей, жит тя, ма те ма ти ку. Знаю — ме то ди, під хо ди,
тех но ло гії на вчан ня. Умію — роз ка за ти, по яс ни ти,
на вчи ти. Ме та жит тя та ді яль нос ті — жи ти, тво ри ти,
ро би ти доб ро

Ро бо та з бать ка ми

На силь ст во в сім’ї. Тре нінг для бать ків
Фа дє є ва Іри на Во ло ди ми рів на, ме то дист, Крас но дон -
ський міський ме то дич ний ка бі нет Лу ган ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка тре нін гу для бать ків на за яв ле ну
те му. Ме та — звер ну ти ува гу бать ків, що ми ро зу мі -
є мо під на силь ст вом? Як ді ти ре агу ють на на силь ст -
во у сім’ї. Як ді ти пе ре жи ва ють і як це від би ва єть ся
на по ве дін ці ді тей?

Пси хо ло гія

На силь ст во. Як вмі ти се бе за хис ти ти. Урок
з пси хо ло гії для 8–9 кла сів
Сер дюк Ва лен ти на Іва нів на, прак тич ний пси хо лог,
Бі ло цер ківська шко ла № 11 Ки ївської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя для уч нів 8–9 кла сів
на за яв ле ну те му. Ме та — ознай о ми ти уч нів із по -
нят тям «на силь ст во», ви да ми на силь ст ва, пра во ви ми
й юри дич ни ми ас пек та ми; по ка за ти спо со би за хис ту
осо бис тос ті в си ту а ції на силь ст ва

Проф те хос ві та

Інтег ра ція на вчаль но го про це су як чин ник роз -
вит ку пі зна валь ної ак тив нос ті уч нів
Ти тар Оль га Ва лер’янів на, ви кла дач біо ло гії та еко -
ло гії; Пін чук Га ли на Ген на ді їв на, ви кла дач охо ро ни
пра ці та без пе ки жит тє ді яль нос ті, Кре мен чуць ке
ВПТУ № 7 Пол тавської обл.
Ано та ція: У стат ті ав то рів на за яв ле ну те му з до сві ду
ро бо ти на го ло шу єть ся, що ні ко му не мож на да ти
осві ту на за са дах яко їсь окре мої на уки, що ін тег ра ція
є од нією з най пер с пек тив ні ших ін но ва цій, яка за кла -
дає но ві умо ви ді яль нос ті ви кла да чів і уч нів, що має
ве ли кий уплив на ефек тив ність сприй нят тя уч ня ми
на вчаль но го ма те рі а лу. До да єть ся ме ді ап ре зен та ція

Су міс на про ек т на ді яль ність учи те ля, уч нів, бі б -
ліо те ка рів
Зін чен ко Люд ми ла Іва нів на, ви кла дач фі зи ки й ас т -
ро но мії, ук ра їнської мо ви та лі те ра ту ри, Сє вє ро до -
нець кий про фе сій ний лі цей Лу ганської обл.
Ано та ція: У ро бо ті у фор ма ті ме ді ап ре зен та ції на го -
ло ше но, що та ка су міс на ді яль ність сприяє під ви -
щен ні ефек тив нос ті освіт ньо го ін фор ма цій но го се -
ре до ви ща, це уні каль на ді яль ність, яка спря мо ва на
на до сяг нен ня ви зна че но го ре зуль та ту чи ме ти

Ко заць кі роз ва ги. Сце на рій спор тив но-пі зна -
валь но го свя та для уч нів проф те ху чи лищ. (Рос. мо ва)
Капiнос Ма ри на Дмитрiвна, ке рів ник фі зич но го ви -
хо ван ня, Ма рі у поль ський про фе сій ний лі цей До -
нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня спор тив но-пі зна -
валь но го свя та на за яв ле ну те му. Ме та — про па ган да
здо ро во го спо со бу жит тя як єди но ре аль ної, еко но -
міч ної та со ці аль ної аль тер на ти ви хво ро бам, нар ко -
ти кам, тю тю но ку рін ню та злов жи ван ня ал ко го лю

Ча рів ний олі вець. За нят тя гур т ка тех ніч ної
твор чос ті
Кри вен ко Олег Ми ко лай о вич, ви кла дач дис цип лін
про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки, Кре мен чуць ке
ВПТУ № 7 Пол тавської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка за нят тя гур т ка тех -
ніч ної твор чос ті на за яв ле ну те му. Ме тою за нят тя
гур т ка є при вер нен ня ува ги уч нів до ін но ва цій них
тех но ло гій ви роб ниц т ва, що спри яють при ско рен ню
про ек т них ро біт і по лег шу ють ви го тов лен ня про ек т -
ної до ку мен та ції; ви хо ва ти по ва гу до об ра ної про фе -
сії; роз ши ри ти про фе сій ну ком пе тен т ність

Ре монт і по си лен ня кам’яних кон ст рук цій. Кон -
с пект для уч нів проф те ху чи лищ
Лав руш кі на Анас та сія Ми ко ла їв на, май с тер ви роб -
ни чо го на вчан ня, Алчевське ВПТУ № 40 Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: Мі ні-кон с пект із тех но ло гії ре мон ту та по -
си лен ня кам’яних кон ст рук цій ін но ва цій ни ми ме -
тода ми. Ви ко ри стан ня су час них тех но ло гій є важ -
ливим кро ком до під ви щен ня на дій нос ті та дов го -
вічнос ті бу ді вель них кон ст рук цій, а ви хо дить,
за по ру кою без печ ної екс плу а та ції бу дин ку в ці ло му

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/publishing/urok/january_2012/
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У
же на пи са но гран ді оз ний сце на рій
управ лін ня зна ка ми зо ді а ку й людсь -
ки ми до ля ми — го ро скоп-2012. 2011-й
від дасть сце ну ве ли ким звер шен ням,
ти хо ві дій де в бік, по сту па ю чись міс -

цем го лов но му пер со на жу 2012 ро ку.
2012-й — ге рой і ли хо дій в од ній осо бі, не ор ди -

нар ний, ін т ри гує в рів ній мі рі твор чо, як в осо -
бис то му, так і у сві то во му мас ш та бі, од но час но
пе ре плі та ю чи інтриги і ви про бо ву ю чи кож но го
учас ни ка на міц ність. Слаб кі, ле да чі та без воль ні
швид ко по ки нуть аре ну ні з чим, а ті, хто у 2012-
у по ба чить гід но го суп ро тив ни ка, мо жуть от ри -
ма ти весь світ як приз за доб ру гру.

Овни, Ле ви та Стріль ці, як пред с тав ни ки вог -
нен ної сти хії та най ак тив ні ші зна ки Зо ді а ку, у на -
ступ но му ро ці от ри ма ють бо нус у ви гля ді під ви -
ще но го ве зін ня, як що не злов жи ва ти муть азар т -
ни ми іг ра ми та не бу дуть ви про бо ву ва ти до лю
на міц ність зі спор тив но го ін те ре су. Кра ще зро -
би ти став ку на до сяг нен ня ме ти, роз ши рю ю чи
об рії за сто су ван ня своїх твор чих здіб нос тей у всіх
сфе рах ді яль нос ті.

Сум лін но гра ю чи роль, від ве де ну їм у го ро ско -
пі на 2012-й, Овни, Ле ви та Стріль ці змо жуть
ство ри ти со бі імідж уда ло го біз нес ме на та
справж ньо го су пер ме на, що зро бить їх ча рів ни -
ми в очах про ти леж ної ста ті. Для жі нок вог нен ної
сти хії, які хо чуть «доб ре вий ти за між», рік дасть
не од ну та ку мож ли вість, але й тут тре ба ді яти ви -
на хід ли во та бра ти іні ці а ти ву у свої ру ки.

Зна ки во ди — Ри би, Ра ки та Скор пі о ни —
у 2012 ро ці зна хо дять ся під за ступ ниц т вом своєї
сти хії. Про те рік обі цяє бу ти склад ним, особ ли во
у фі нан со вій сфе рі. Тут не об хід но «сім ра зів від мі -
ря ти», перш ніж по чи на ти спра ву, пов’яза ну
із круп ни ми гро шо ви ми опе ра ці я ми. У будь-яко -
му ви пад ку, стра хов ка не об хід на. Аван тю ри в цій
сфе рі су во ро про ти по ка за ні, мо же те втра ти ти все
та ще й за ли ши тись вин ни ми. При вір но му під хо -
ді є ве ли ка ві ро гід ність то го, що ваш ма те рі аль -
ний ста ток при мно жить ся.

Ви нят ко ві твор чі здіб нос ті Риб, Ра ків і Скор пі -
о нів ре ко мен ду єть ся спря му ва ти у гли би ни са мо -
піз нан ня та вдос ко на лен ня. Са ме там ви знай де -
те дже ре ло на тхнен ня та від кри є те но ві знан ня,
які до по мо жуть вам зро зу мі ти суть то го, що від бу -

ва єть ся, та зро би ти вір ний ви бір у рі шен ні проб -
лем 2012 ро ку.

Уяв не й далеке від ре аль нос ті жит тя до дасть
своє рід ний шарм го тич нос ті та за гад ко вос ті ва -
шо му об ра зу в очах ото чу ю чих, і це при тя га ти ме
до вас про тя гом усьо го ро ку не стан дар т ні си ту а -
ції та не зви чай них лю дей.

По віт ря ним зна кам — Во до лію, Близ ню кам
і Те ре зам — го ро скоп на 2012 рік не ви зна чив
особ ли вих труд но щів, але й ве ли кі до сяг нен ня
та зльо ти та кож не пе ред ба ча ють ся. Єди не,
що по тріб но від цих зна ків зо ді а ку за сце на рі -
єм, — біль ше пра цю ва ти са мим і не пе ре кла да ти
рі шен ня сво їх проб лем на чу жі пле чі. Без кар но
ко рис ту ва тись по стій ною до по мо гою та ма те рі -
аль ною під трим кою дру зів і ро ди чів у 2012 ро ці
у вас не вий де. То му на пе ред на лаш туй те се бе
на са мо за без пе чен ня.

Не кон ф лік т ність і лег ке став лен ня до ви ни ка -
ю чих труд но щів збе руть на вко ло вас лю дей, для
яких ви зі гра є те роль «жи лет ки». Не тре ба ля ка ти -
ся чу жих «со пель», ви за ро би те ре пу та цію ви нят -
ко во сер деч ної та доб рої лю ди ни. У ро ман тич них
від но си нах роль «аль фон са» або «бать ко вої доч ки»
у 2012 ро ці при ре че на на про вал.

Зем ним зна кам — Тіль цям, Ді вам і Ко зе ро -
гам — 2012-й від вів ро лі дру го го пла ну, які, про те,
ви ма га ти муть від них ак ти ві за ції всіх твор чих
здіб нос тей, щоб зай ня ти гід не міс це в мі зан с це ні.
Так, цьо го ро ку їм до ве деть ся ба га то зай ма ти ся сі -
мей ни ми пи тан ня ми, по бу то ви ми — мі ня ти жит -
ло, ро би ти ре монт, улаш то ву ва ти ве сіл ля близь -
ких ро ди чів, ми ри тись і сва ри тись, ви ко ну ва ти
різ ні до ру чен ня на ро бо ті, не пов’яза ні із про фе -
сій ною ді яль ніс тю, від ві ду ва ти сто ма то ло га, зу -
стрі ча ти ся із клас ни ми ке рів ни ка ми сво їх ді тей
і од но час но до во ди ти, що ви — не «вер б люд».

У кін ці ро ку Тіль ці, Ді ви й Ко зе ро ги ма ють ве и -
кі шан си от ри ма ти спа док, під ви щен ня по служ -
бі, доб ру на дбав ку до за ро біт ної плат ні або вза -
галі змі нять свій ма те рі аль ний ста тус на більш
ви со кий.

Усі зна ків зо ді а ку в го ро ско пі на 2012 рік че кає
не спо ді ва на розв’яз ка у фі наль ній сце ні під за ві -
су. Бра ти участь у ній бу дуть і ті, хто у 2012 ро ці
ви брав для се бе роль гля да ча.

За ма те рі а ла ми enigma-project.ru
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